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ผูสอบบัญชีผเู ขาประชุม
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวยุพดี สัจจะวรรณกุล
นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุม
ดวยตนเอง 135 ราย รวมจํานวนหุนได 4,381,223 หุน มอบฉันทะจํานวน 70 ราย รวมจํานวนหุนได
5,925,151,971 หุน รวมเปนจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะเปน 205 ราย นับจํานวนหุนที่
ถือรวมกันได 5,929,533,194 หุน คิดเปนรอยละ 88.8359 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบองคประชุม
ตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานฯแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร
10 คน ผูบริหารธนาคาร 8 คน และผูสอบบัญชี 2 คนเขารวมประชุม ปรากฏตามรายชื่อผูเขาประชุมที่กลาวขางตน
ขอให นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้
ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง และในแตละวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูใดไมเห็นชอบ คัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองด
ออกเสียง ประธานฯ จะขอสรุปในวาระนั้นๆ วาที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทรับรองหรือใหความเห็นชอบ
ตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนผูใดไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายถูก (3) ลงใน
บัตรลงคะแนนซึ่งไดแจกใหผูถือหุนทุกทานแลว เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอื่นเพื่อ
ความเหมาะสม หรือในวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งจะมีการลงคะแนนตามขอบังคับของธนาคาร สําหรับการนับ
คะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงในแตละวาระ
เทานั้น และจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ
สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบ
ฉันทะดวยนั้น ธนาคารจะนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ใหไวกับธนาคาร
ทั้ งนี้ การออกเสี ย งลงคะแนนเพียงอยา งใดอยางหนึ่ง ตามจํ า นวนเสี ยงทั้ งหมดข า งตน ไม ใ ห
นํามาใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งใชวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามขอบังคับของ
ธนาคาร ขอ 16 ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดในวาระที่ 5 นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลา
การประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ดังนั้น จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผูเขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

-2-

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผู
ถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็น
ดวยจํานวน 5,929,890,864 เสียง ไมเห็นดวย 144 เสียง งดออกเสียง ไมมี ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2550

ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวาผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2550 หรือตามรายงาน
ประจําป 2550 ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวนั้น ขอใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบ
นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานรอบป
2550 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปดังนี้
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท
หรือขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 3.70 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของป 2549 ซึ่ง
มีผลขาดทุนสุทธิ 4,423 ลานบาท หรือขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 3.32 บาทตอหุน มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น 2,506 ลานบาทหรือรอยละ 56.65 เนื่องจาก ธนาคารตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อและ
เงินลงทุนในลูกหนี้ตามเกณฑคุณภาพของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 1,376 ลานบาท สํารองลูกหนี้ราย
บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด จํานวน 1,419 ลานบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ตางประเทศ ประเภท Collateralised Debt Obligation(CDO) จํานวน 7,315 ลานบาทประกอบดวย ผลขาดทุน
จากการตีราคาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 5,806 ลานบาท และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว จํานวน 1,509 ลานบาท
สินทรัพย
สินทรัพยที่เปนองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจ ไดแก เงินใหสินเชื่อ เงินลงทุน หลักทรัพย
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษทั
ยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 205,697 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2549 ลดลง 13,773 ลานบาท หรือรอยละ 6.28
โดยมีเงินใหสินเชื่อสุทธิ 88,097 ลานบาท ลดลง 7,976 ลานบาท หรือรอยละ 8.30 เงินลงทุนสุทธิ 76,957 ลาน
บาท ลดลง 2,450 ลานบาท หรือรอยละ 3.09 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,250 ลานบาท เพิ่มขึ้นดวย
จํานวนเงินเดียวกัน และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,741 ลานบาท ลดลง 4,585 ลานบาท หรือรอยละ
34.41
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 204,986 ลานบาท ลดลง
จากป 2549 จํานวน 10,200 ลานบาท หรือรอยละ 4.74 โดยมีเงินฝากจํานวน 166,029 ลานบาท ลดลง 15,190
ลานบาท หรือรอยละ 8.38 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินจํานวน 7,699 ลานบาท ลดลง 3,082 ลานบาท
หรือรอยละ 28.59 เงินกูยืมจํานวน 9,715 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,416 ลานบาท หรือรอยละ 33.11 และเจาหนี้คาซื้อ
เงินลงทุนจํานวน 14,519 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,474 ลานบาท หรือรอยละ 140.20
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 711 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน
3,573 ลานบาท หรือรอยละ 83.40 สวนของผูถือหุนที่ลดลง เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 6,929 ลานบาท
ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากรายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และผลขาดทุนจากเงินลงทุน CDO จํานวนเงิน
รวม 10,110 ลานบาทดังกลาวในวรรคแรก
รายไดของธนาคาร
รายไดรวมของธนาคารตามงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น
10,351 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 5,459 ลานบาท หรือรอยละ 34.53 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปน
ผลจํานวน 14,469 ล านบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํ านวน 674 ลานบาท หรือรอยละ 4.88 ซึ่งประกอบดว ย
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อลดลง 124 ลานบาท รายไดจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้น 279 ลานบาท
รายไดจากสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น 117 ลานบาท รายไดจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 401 ลานบาท
ทั้งนี้โครงสรางรายไดของธนาคารมาจากรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล เปนรายไดหลักคิดเปนสัดสวนรอยละ
139.79 ของยอดรายไดรวม
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในป 2550 มีจํานวน (4,119) ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน
6,133 ลานบาท หรือรอยละ 304.52 คิดเปนสัดสวนรอยละ (39.79) ของยอดรายไดรวม เนื่องจากผลขาดทุนจาก
เงินลงทุน CDO จํานวน 7,315 ลานบาท ตามที่กลาวในวรรคแรก
ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน
ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
สวนของผูถือหุนสวนนอย) ตามงบการเงินรวม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 17,279
ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 2,953 ลานบาท หรือรอยละ 14.60 โดยธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยเปน
ตนทุนหลัก จํานวน 7,705 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 387 ลานบาท หรือรอยละ 4.79 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 44.59 ของยอดคาใชจายรวม
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคาร (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
สวนของผูถือหุนสวนนอย) มีจํานวน 9,574 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 2,566 ลานบาท หรือรอยละ
21.13 คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.41 ของยอดคาใชจายรวม เนื่องจากในป 2549 มีขาดทุนจากการปดสัญญาการ
บริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ จํานวน 2,196 ลานบาท และขาดทุนจากรายไดจากการชดเชยสินทรัพย
ดอยคุณภาพที่เรียกเก็บไมได จํานวน 1,691 ลานบาท
ผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ สรุปดังนี้
คําถาม สาเหตุหลักที่มีผลขาดทุน หากไมรวมการกันสํารอง
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กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามดังนี้ ผลประกอบการของธนาคารมีกําไรมาตลอด แตมีการจัด
ชั้นลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้ไปแลวใหเปนลูกหนี้ Non Cap โดยไมไดชดเชยใหแกธนาคาร ทําใหธนาคาร
ตองกันสํารองลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้เหลานั้น จึงขาดทุนจากการกันสํารองลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ หลังจาก
นั้น ธนาคารยังตองโอนหนี้ไปบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายอีก ในป 2549 จึงมีผลขาดทุนจากการโอน
หนี้ไปบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยไมไดรับการชดเชย ตอมาสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไมดี
ประกอบกับตองตั้งสํารองลูกหนี้รายบริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเดิมเปนบริษัทในเครือของบริษัท
สหพัฒนพิบูลย จํากัด มีธนาคารเจาหนี้ 9 แหง ตอมามีการเปลี่ยนผูถือหุน หลังจากนั้นก็ไมชําระหนี้แกทุก
ธนาคาร จึงตองตั้งสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และตามความเห็นของผูสอบบัญชี ลูกหนี้รายนี้
ธนาคารเปนธนาคารแรกที่ไดดําเนินคดี โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับเปนคดี
พิเศษเพื่อสอบสวนตอไป
สวนการที่ธนาคารลงทุนใน CDO นั้น เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินไดจายเงินคาบริหารสินทรัพยแกธนาคารรวมประมาณ 70,000 ลานบาท โดยจายงวดแรกประมาณ 59,000
ลานบาท ธนาคารตองบริหารเงินที่ไดจากการบริหารหนี้ใหไดดอกผลดี แตในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน การนําเงินไป
ใชในการใหสินเชื่อ จะตองใชระยะเวลานานกวาจะไดดอกผล โดยจะไดกําไรจากการใหสินเชื่อเฉลี่ยประมาณ 2-3%
สวนการลงทุนใน CDO จะไดรับดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 7-8% การที่ธนาคารนําเงินไปลงทุน มีการลงทุนในระดับ
Investment Grade ซึ่งในขณะที่ลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมเกิดปญหาเศรษฐกิจ และขณะนั้นไมมีใครคาด
วา ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญอยางสหรัฐอเมริกาจะเกิดปญหาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ปจจุบันธนาคารไมมี
ปญหา CDO ที่มี Sub-prime หนุนหลังแลว สวนการขาดทุนนั้นเปนการขาดทุนทางบัญชี ธนาคารกันสํารองตาม
มาตรฐานบัญชี IAS 39 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 ธนาคารลงบัญชี CDO เปนการลงทุนระยะยาว (Held-toMaturity) ไมใชการซื้อขายเปนรายวันหรือรายเดือน ธนาคารไมลงบัญชีใน Trading Book จึงไมตอง Mark to
Market เปนรายวันหรือรายเดือน อยางไรก็ตาม ปจจุบัน CDO ที่ธนาคารลงทุนยังชําระดอกเบี้ยตามปกติ ไมมี
การผิดนัด สวนเงินที่ธนาคารตั้งสํารองไว ในภายหนาสามารถโอนกลับมาใชดําเนินธุรกิจได หากสภาวะของ CDO
ดีขึ้น
ประธานฯ ให ขอมูล เพิ่มเติ มวา ธนาคารไดตัด ขาดทุน สะสมโดยการลดมูล คาหุนที่ จ ดทะเบีย น
คงเหลือขาดทุนสะสมเพียง 6 ลานบาทเศษเทานั้น เดิมคาดวาป 2551 จะสามารถจายเงินปนผลได แตภายหลัง
การประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนแลว เกิดมีปญหาลูกหนี้รายบริษัท เพรซิเดนท อะกริ
เทรดดิ้ ง จํ า กั ด ต อ ธนาคาร 9 แห ง รวมเป น เงิ น ประมาณ 10,000 ล า นบาทเศษ โดยนํ า ข า วที่ จํ า นํ า ไว เ ป น
หลักประกันไปขายแลวโอนเงินไปโดยไมชําระหนี้แกธนาคาร สวนการลงทุนใน CDO ที่เกิดขึ้นภายหลังนั้น
ธนาคารไดแจงตอธนาคารแหงประเทศไทยมาโดยตลอด โดยธนาคารลงทุนระยะยาว (Held-to- Maturity) ปจจุบัน
ยังชําระดอกเบี้ยตามปกติ ไมมีการผิดนัด หากตอไปปญหา CDO กลับสูภาวะปกติ เงินที่ธนาคารตั้งสํารองไว จะ
ไมเสียไปสามารถนํากลับมาใชดําเนินธุรกิจได
ธนาคารไทยธนาคารเปนธนาคารที่มีความหวัง การดําเนินธุรกิจปกติมีกําไรอยู แตวิธีการในทาง
บัญชีนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยตองการปดความเสี่ยงของผูถือหุนรายยอย จึงมีการประเมินมูลคา CDO ตาม
มูลคาทางบัญชี แตมูลคาของ CDO ไมได Mark to Market เพราะธนาคารไมไดลงทุนแบบซื้อขายเปนรายวัน
นอกจากนี้ ไดเคยหารือธนาคารแหงประเทศไทยในการขอชะลอการใชมาตรฐานบัญชี IAS 39 ไวกอน เนื่องจาก
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หากสามารถชะลอการใชมาตรฐานบัญชี IAS 39 ก็จะยังไมตองกันสํารองทางบัญชี ซึ่งก็จะไมขาดทุนทางบัญชี
เชนกัน แตก็ไมสามารถชะลอการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ดังนั้น เมื่อตองกันสํารองทางบัญชี ก็ทําใหไม
สามารถขายหุนเพิ่มทุนในราคาที่สูงขึ้นได ทั้งนี้ กรรมการทุกทานตางก็รับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร
ผูถือหุนมีคําถามเพิ่มเติมดังนี้
- การดําเนินการปกติของธนาคารไมมีปญหาใชหรือไม
- จํานวนเงินใหสินเชื่อในป 2550 ลดลง ในป 2551 ธนาคารมีแนวทางอยางไรในการเพิ่มจํานวน
เงินใหสินเชื่อ
- ธนาคารมีโอกาสเพิ่มสวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมไดหรือไม ขอใหธนาคาร
แสดงสถิติเปรียบเทียบเปนรูปกราฟ
- ขอทราบ Mission (ภารกิจ) ตอไปของธนาคาร
กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามรวมกันสรุปดังนี้ ธนาคารมีภารกิจในการแปรรูปอยางตอเนื่อง
ซึ่งที่ผานมาใชเวลา 2 ปครึ่งในการเจรจากับผูลงทุน มีผูลงทุนหลายรายรวมถึงกลุม TPG Newbridge มาทําการ
ตรวจสอบทรัพยสิน (Due Diligence) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กลุม TPG Newbridge ซึ่งลงทุนใน
ธนาคาร เปนกองทุนขนาดใหญ ลงทุนในธุรกิจตางๆทั่วโลก รวมถึงธุรกิจธนาคารดวย เชน ธนาคาร Shenzhen
Development Bank ซึ่งเปนธนาคารที่มีเครือขายทั่วประเทศจีน ธนาคาร Korea First Bank ซึ่งเปนธนาคารใหญ
อันดับ 8 ในประเทศเกาหลีใต ธนาคาร Taishin Financial Holdings ในไตหวัน กรรมการที่มาจากกลุม TPG
Newbridge เปนผูมีความสามารถ และมีประสบการณสูง เชน คุณรันเวียร เดวัน มีประสบการณจาก Citibank
ประมาณ 30 ป คุณชิน หยวน หยิน มีประสบการณและความชํานาญดานธุรกิจรายยอย นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ รองผูจัดการใหญสายการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน)
เปนกรรมการอิสระ การดําเนินงานปกติของธนาคารที่ผานมามีกําไรโดยตลอด แตกรณีการทุจริตของลูกหนี้ราย
บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ทําใหรูสึกเสียใจมาก ดังนั้น จะเห็นไดวา ไมวาการลงทุนหรือการให
สินเชื่อ ยอมมีความเสี่ยง อยางไรก็ตาม การอนุมัติสินเชื่อเปนอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ
ตางๆ กรรมการผูจัดการใหญไมไดมีอํานาจในการบริหารทุกอยาง กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจอนุมัติในวงเงิน
ไมเกิน 1,000,000 บาทเทานั้น กรณีป 2550 ธนาคารใหสินเชื่อลดลง เนื่องจากอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยง (BIS Ratio)ของธนาคารลดลง จึงไมสามารถใหสินเชื่อเพิ่ม ทําใหลูกคาบางสวนทําการ Refinance ไปยัง
ธนาคารอื่น อยางไรก็ตาม เรื่อง BIS Ratio อยูระหวางการดําเนินการของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จึงตองรอใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดําเนินการเสร็จสิ้นกอน จึงจะ
ดําเนินขั้นตอนการเพิ่มเงินกองทุนตอไป สําหรับ Structured Notes ที่ธนาคารลงทุนในระยะ 3-4 ปที่ผานมานั้น
มี Rating AAA ในระดับที่สูงกวา Rating ของประเทศไทย ธนาคารไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยประมาณ
8% - 9% มีการปองกันความเสี่ยงในเงินตน เมื่อเรียกเงินตนคืนก็ไดรับเงินตนคืน จึงไมมีความสูญเสีย
ผูถือหุนขอใหธนาคารจัดทัวร “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย” นําผูถือหุนทําบุญ 9 วัด
กรรมการผูจัดการใหญรับไปหารือกับผูอํานวยการอาวุโสสํานักประชาสัมพันธ นอกจากนี้ ขอ
ประชาสัมพันธเพิ่มเติมวา ธนาคารมีกําหนดจัดแสดงดนตรีการกุศล “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย” ครั้งที่ 8 ในวันศุกร
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ที่ 16 และวันเสารที่ 17 พฤษภาคม 2551 โดยจะนํารายไดสวนหนึ่งรวมบูรณโบราณสถานของไทยซึ่งรวมถึงวัดวา
อารามดวย โดยไมหักคาใชจาย
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาสําหรับวาระนี้เปนการรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป
2550 เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบไม ต อ งมี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน เมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใดสอบถามเพิ่ ม เติ ม
ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2550
มติที่ประชุม ฯ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2550
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2550 ซึ่งธนาคารไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาเปนการลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานสรุปตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีขาดทุนประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
กรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุม สรุปงบการเงินที่เสนอตอที่ประชุมนี้เปนงบการเงินที่
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ผูสอบบัญชีของธนาคารไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว ดังนี้
งบการเงิ น รวมของธนาคารและบริ ษั ท ย อ ย มี ร ายได ร วม 10,350.60 ล า นบาท มี ข าดทุ น สุ ท ธิ
6,928.73 ลานบาท มีขาดทุนตอหุน 3.70 บาท สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 มีจํานวน
205,696.98 ลานบาท หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 204,981.46 ลานบาท มีเงินใหสินเชื่อรวม
88,096.75 ลานบาท ยอดเงินฝากรวม 166,028.94 ลานบาท
ผูถือหุนมีคําถาม กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารของธนาคารมีคําตอบ สรุปดังนี้
คําถาม ตามรายงานประจําปหนา 65 รายไดรวมของธนาคารลดลงเกิดจากสาเหตุใด
คําตอบ ผู ช ว ยกรรมการผู จัด การใหญ อ าวุ โ สด า นการเงิน และควบคุ ม เปน ผู ต อบคํ า ถามนี้ ว า
ธนาคารมีรายไดรวมของธนาคาร 8,886.09 ลานบาท การที่รายไดดอกเบี้ยลดลงเกิดจากการกันสํารองใน CDO
คําถาม รายงานประจําปหนา 24-25 รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ปรากฏมียอดขาดทุนจากปริวรรต
เงินตรา 367 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุม ตอบคําถามกรณีรายงาน
ประจําปหนา 24-25 วาเงินจํานวน 367 ลานบาทเปนตนทุนปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และปองกันความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารมีการลงทุนตางประเทศ ตนทุนที่เกิดขึ้น แยกออกจากเงินลงทุนตางประเทศ
จึงไมสามารถนําไปหักออกจากดอกเบี้ยรับ กรณี Trade Exchange ธนาคารมีกําไรปกติจากการ Trade แตตนทุน
ในการปองกันความเสี่ยงจะตองแยกออกมาใหเห็นชัดเจน ไมสามารถนําไปรวมกับกําไรที่ไดจากการลงทุน
กรรมการผูจัดการใหญสรุปวา ธนาคารไมมีการขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา แตวิธีการลงบัญชี
จะตองแสดงตนทุนการปองกันความเสี่ยงดวย การพิจารณารายได ตองพิจารณาจากรายไดรวมทั้งหมดดวย
คําถาม รายงานประจําป หัวขอที่ 4 ขอความวาบริษัทลีสซิ่งนั้น เปนการลีสซิ่งอะไรบาง ปรากฏมี
ยอดธุรกิจที่เติบโตขึ้นนั้นเปนเรื่องที่ดี แตจะสามารถดําเนินการใหเติบโตกวาปจจุบันนี้อีกไดหรือไม
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คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามเกี่ยวกับรายงานประจําป หัวขอที่ 4 ขอความวาบริษัท
ลีสซิ่งนั้น เปนการลีสซิ่งทั้งรถยนตและรถจักรยานยนต โดยธนาคารนําบริษัทลีสซิ่งซึ่งมีอยูแลวมาพัฒนาใหเติบโต
ขึ้น สวนใหญจึงเปนรถยนตเกา คาดวาจะสามารถพัฒนาธุรกิจใหเติบโตขึ้นไดอีก สําหรับบริษัท บริหารสินทรัพย
สาทร จํากัด ผลการดําเนินงานมีกําไร บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด ผลประกอบการมีกําไรอยางตอเนื่องประมาณป
ละ 20-30 ลานบาท บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด มีกําไรจากการดําเนินงาน แตมีผลขาดทุนจากการถือหุนของ
ธนาคาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด ผลการดําเนินงาน สามารถลดการขาดทุนลงได คงเหลือ
ขาดทุนสะสมไมมาก สําหรับบริษัท มิลเลียไลฟ อินชัวรรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมที่
ธนาคารถือหุนอยูนั้น ก็สามารถลดการขาดทุนลงได อยางไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ
6-7 ป
คําถาม ลูกหนี้ NPL ของธนาคารป 2550 มีประมาณเทาใด และแนวโนมหนี้ NPL ในป 2551เปน
อยางไร
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม ขอใหผูถือหุนพิจารณาใน
รายงานประจําปหนา 66 อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 อยูที่
9.99% สวนในป 2551 คาดวา NPL มีแนวโนมดีขึ้น
คําถาม รายงานประจําปหนา 86-87 เกี่ยวกับขอพิพาททางกฎหมาย มีความคืบหนาหรือไม
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนธุรกิจตอบกรณีขอพิพาททางกฎหมายกรณีบริษัท
ไทยแมลอนโปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) ยื่นฟองธนาคารกับพวกนั้น ลูกหนี้รายนี้ธนาคารไดโอนไปบริษัท บริหาร
สินทรัพยสาทร จํากัด แลว มีความคืบหนาโดยศาลนัดฟงคําพิพากษาวันที่ 30 เมษายน 2551 คาดวาธนาคาร
นาจะชนะคดี สวนคดีบริษัท กรีไทย จํากัด ยื่นฟองธนาคาร มีความคืบหนาคือศาลชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง
ธนาคารจึงเปนฝายชนะคดี ขณะนี้อยูระหวางที่บริษัท กรีไทย จํากัด ยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน
คําถาม รายงานประจําปหนา 93 แสดงรายการลูกหนี้คาขายเงินลงทุนของธนาคารและบริษัทยอย
ป 2549 จํานวน 813,002,370 ลานบาท แตป 2550 ลูกหนี้คาขายเงินลงทุนเพิ่มเปนจํานวน 11,072,417,488
ลานบาท จะมีปญหาใดหรือไม
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม ตอบขอใหพิจารณาจาก
รายงานประจําปหนา 94 รายการเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุนป 2550 เปนจํานวนเงิน 14,518,929,475 ลานบาท
ในขณะที่ดานลูกหนี้คาขายเงินลงทุนในหนา 93 มีจํานวน 11,072,417,488 ลานบาท แสดงวาธนาคารมีกําไรจาก
การซื้อขายเงินลงทุน ทั้งนี้ ธุรกิจซื้อขายพันธบัตร ธนาคารมียอดซื้อขายเปนอันดับ 3 ของธนาคารในประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขอใหพิจารณารายงานประจําปหนา 117 ขอ ฉ. โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีลูกหนี้คาขายเงินลงทุนจํานวน 11,072 ลานบาท และเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน
จํานวน 14,519 ลานบาท ซึ่งเกิดจากรายการซื้อขายเงินลงทุนในชวง 3 วันทําการกอนวันปดงวดบัญชี ซึ่งภายหลัง
วันสิ้นงวด ธนาคารไดรับชําระ/จายชําระรายการซื้อขายดังกลาวแลว (เรียกวา T+3) แสดงวาการทําธุรกิจที่ผานมา
ไมเคยมีปญหา
คําถาม ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดแสดงหมายเหตุไวคอนขางยาวนั้น ถือเปนการ
ตั้งเงื่อนไขไวหรือไม
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คําตอบ ผูสอบบัญชีโดยคุณรัตนา จาละ ชี้แจงวา การที่มีหมายเหตุคอนขางยาวเกิดจากการที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับ CDO มาก คือมีรายละเอียดเกี่ยวกับความไมแนนอนในอนาคตของ CDO เพื่อใหไดทราบไว
ถือเปนมาตรฐานการสอบบัญชี ไมใชการตั้งเงื่อนไขใดๆ
คําถาม ตามรายงานประจําปหนา 61 ยอดเงินฝากในป 2550 ลดลง จะมีผลตอทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารหรือไม
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญแจงวา ในบางชวงเวลา ธนาคารตั้งใจลดยอดเงินฝากลง เพื่อให
สวนตางดอกเบี้ยระหวางเงินฝากและเงินใหกูยืมดีขึ้น เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน ไมมีผลกระทบตอทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร
คําถาม ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลานบาทเศษ แตเหตุใด
ธนาคารจึงขายไดประมาณ 300 ลานบาทเศษ
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ ตอบวาทรัพยสินรอการขายที่เหลืออยูนั้น
เปนสินทรัพยประเภทที่ดินจัดสรรเปนแปลงยอยๆ รวมอยูดวย อยางไรก็ตาม ในป 2551 ธนาคารมีแผนการขาย
ทรัพยสินรอการขายแลว โดยจะจัด Bid Product Program ใหสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพยสินรอการขาย อันเปนการ
สงเสริมการขาย หากขายไดก็จะไดรับเงินประมาณหลายรอยลานบาท
คําถาม ตามหนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 หนา 2 รายไดรวมของธนาคารและ
บริษัทยอยแตกตางกับงบกําไรขาดทุนในรายงานประจําปหนา 96 อยางไร
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม อธิบายวาหนังสือนัดประชุม
ใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 เปนรายไดดอกเบี้ยรวมกับรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย สวนงบกําไรขาดทุนในรายงาน
ประจําป ไดแยกรายละเอียดเปนรายไดที่เปนดอกเบี้ยและเงินปนผล กับรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ประธานฯ กลาวเสริมวาจะรับไปพิจารณาเปรียบเทียบกับการลงบัญชีของธนาคารอื่นดวย
คําถาม จํานวนเงินกันสํารองสําหรับลูกหนี้รายบริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ประมาณ
1,415 ลานบาทมีความเพียงพอหรือไม และขอทราบวาลูกหนี้รายนี้ดําเนินกิจการอะไร มีอะไรเปนหลักประกันหนี้
หรือไม ธนาคารจะมีสวนสูญเสียประมาณเทาใด
คําตอบ ประธานฯ ตอบคําถามวา บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ลูกหนี้เปนผูสงออก
ขาวรายใหญที่สุดของประเทศ มีการจํานําขาวในโกดังเปนหลักประกันสินเชื่อ เดิมเปนลูกหนี้ที่ดีมากของธนาคาร
เปนบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลย จํากัด ซึ่งมีฐานะแข็งแกรง ตอมาภายหลังใหสินเชื่อไปแลว มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนเดิมขายหุนออกไปและไมเกี่ยวของกับบริษัทในเครือสหพัฒนฯ ธนาคาร
จึงไดลดวงเงินใหสินเชื่อลง และในเดือนตุลาคม 2549 ธนาคารไดตรวจสอบหลักประกันซึ่งเปนขาวในโกดังและใน
เรือที่ลอยอยูกลางแมน้ํา พบวาหลักประกันยังคงอยู แตเมื่อไดขาวที่ไมสูดีนัก ธนาคารจึงไปตรวจสอบขาวซึ่งใชเปน
หลักประกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรในเดือนมีนาคม 2550 และเดือนเมษายน 2550 ตามลําดับ พบวาขาวซึ่งใช
เปนหลักประกันสินเชื่อยังคงมีอยูครบถวน แตตอมาเดือนพฤษภาคม 2550 งบการเงินของลูกหนี้ยังไมออกมา
ประกอบกับผูสอบบัญชีไมรับรองงบการเงิน จึงไดไปตรวจสอบขาวในโกดังอีกครั้งหนึ่ง พบวาขาวในโกดังได
หายไปโดยไมมีการนําขาวงวดใหมมาเปนหลักประกันแทนที่ ธนาคารจึงแจงความดําเนินคดี ลูกหนี้รายนี้เปน
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินตางๆ หลายแหง ธนาคารไทยธนาคารเปนเจาหนี้รายแรกที่ดําเนินคดีกับลูกหนี้
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รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 2 ใหขอมูลเพิ่มเติมวา เดิมธนาคารใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้รายนี้วงเงิน 4,000 ลานบาทเศษ เมื่อธนาคารทราบวาลูกหนี้มีปญหา ธนาคารไดทยอยเรียกหนี้คืนมาตลอด
ควบคูกับการไปตรวจสอบขาวในโกดังที่จํานําเปนหลักประกัน แตก็พบวามีการขนยายขาวทั้งหมดไปยังบุคคลอื่น
กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพิ่มเติมวา หนี้รายนี้ ธนาคารไดกันสํารองไว 99% แลว จึงมีความ
เพียงพอ
คําถาม เหตุใดมีขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุม ตอบวา ธนาคารมีกําไรจาก
ปริวรรตเงินตรา และยังไมรวมกําไรจากตราสารอนุพันธ อยางไรก็ตาม ในการลงทุนใน CDO และ Structured
Notes จะตองนําการทํา Hedging เปนตนทุนเพื่อปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกลับเปนเงินไทย
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบันใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการลงทุนของธนาคาร ไมได
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เนื่องจากมีการทํา Hedging เพื่อปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไวแลว
คําถาม การลงทุนใน CDO คุมคาหรือไม
คําตอบ ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยรับจากการลงทุนใน Structured Notes ปละประมาณ 1,500
ล านบาท ในการลงทุน เป นการลงทุ นในรู ป เงิ นสกุล ดอลลารสหรัฐ อเมริกา หากไม ใ ห มี ค วามเสี่ ยงเรื่องอัต รา
แลกเปลี่ยน ตองไปกูเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกามาเพื่อ Refinance แตธนาคารไมไดดําเนินการในรูปแบบ
นั้น ธนาคารใชวิธีซื้อเงินบาท ซื้อ Spot แลวขาย Forward ดังนั้น FX Position จะ Square แตเมื่อขาย USD.
Forward เปนการขายมีDiscount จึงเปนตนทุน Hedging ในสวนที่เปน Discount ที่เกิดจากการขาย Forward เพื่อ
ลางความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คําถาม เหตุใดคาตอบแทนกรรมการในป 2550 เพิ่มสูงกวาป 2549
คําตอบ ประธานฯ ใหเหตุผลวา คาตอบแทนกรรมการมีจํานวนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารมี
จํานวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม อยางไรก็ตาม อัตราคาตอบแทนกรรมการเปนอัตราเดิมที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมี
มติอนุมัติไวตั้งแตป 2543 ไมไดเปลี่ยนแปลงแตอยางไร
คําถาม เหตุใดยอดเงินฝากในป 2550 จึงลดลง
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจสถาบันแจงวา เปนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารไมใหเกิดการกระจุกตัวของเงินฝากรายใหญ เนื่องจากผูฝากเงินรายใหญหากพบวามีสถาบันการเงิน
อื่นใหดอกเบี้ยสูงกวา ก็อาจยายเงินฝากออกไป อาจเสี่ยงตอปญหาสภาพคลอง ธนาคารจึงมีนโยบายหันไประดม
เงินฝากรายยอย
กรรมการผู จั ด การใหญ ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า เมื่ อ ธนาคารขายลู ก หนี้ อ อกไปแก บ ริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย เมื่อลูกหนี้ลดลง สินทรัพยก็จะลดดวย และธนาคารตองการลดคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากในสวนที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุมกลาวเพิ่มเติมวา ตามรายงานประจําป
หนา 94 งบการเงิน ดานเงินฝากเปนเงินของประชาชนอยางแทจริง ในสวนที่เปนกระแสเงินสด จะรวมเงินฝาก
ของสถาบันการเงินดวย การจัดทํางบดุล ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีทุกประการ
คําถาม ตามรายงานประจําปหนา 96 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญป 2550 มีความสัมพันธกับ
สินทรัพยรวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับในหนา 93 หรือไม
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คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม ตอบวามีความสัมพันธกัน
และใหขอมูลเพิ่มเติมอีกวา ในการจัดชั้นเปนหนี้สูญหรือสงสัยจะสูญนั้น ธนาคารตองดําเนินการตามเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ลูกหนี้บางรายแมยังคงชําระหนี้แกธนาคารตามปกติอยู แตงบการเงินของลูกหนี้
ติดลบ ธนาคารก็ตองกันสํารองเพิ่มตามเกณฑคุณภาพลูกหนี้ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้บางราย จัดทําบัญชี 2 ฉบับ ฉบับที่
ใชเปนทางการมีงบการเงินติดลบทั้งๆ ที่ไมไดเปนหนี้ NPL ยังคงชําระหนี้ไดอยู ไมไดเปน NPL อยางแทจริง แต
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารก็ตองกันสํารองไว แมตามบัญชีของลูกหนี้อีกฉบับ งบการเงินมี
กําไรก็ตาม เรื่องนี้ไดหารือกับสภาการบัญชีดวยแลว และเห็นควรขอหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็
ตาม การจัดทําบัญชีเปนสองฉบับ โดยฉบับที่ใชเปนทางการมีงบการเงินติดลบ แมตามขอเท็จจริงกิจการมีกําไร
ตอไปภายหนาจะเปนปญหาตอลูกหนี้รายนั้นในการขอสินเชื่อตอสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีลูกหนี้
SMEs
คําถาม รายงานประจําป หนา 68 เหตุใด NPL จํานวนสูง
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 1 ตอบแสดงขอมูลวา NPLสวนใหญเกิดจาก
เจาหนาที่ตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยเขามาตรวจสอบและใหจัดชั้นสํารอง 100% ตามเกณฑคุณภาพ
โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ประเภท
1. ลูกหนี้ของสถาบันเดิมที่มีการควบรวมกิจการ
2. ลูกหนี้ที่ไมเคยผิดนัดชําระหนี้ แตบริษัทในเครือของลูกหนี้มีผลการดําเนินงานขาดทุน
3. ลูกหนี้ที่มีสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในขณะที่มีการควบรวมกิจการ และธนาคารดูแลตอมา แม
ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไมพอชําระหนี้ แตผูค้ําประกันก็ไดชําระหนี้แกธนาคารตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ ลูกหนี้บางรายชําระหนี้แกธนาคารตอเนื่องมา 7 ป อัตราดอกเบี้ย MLR ก็ถูกตั้ง
สํารองคอนขางสูง ธนาคารแหงประเทศไทยใหจัดชั้นเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพประมาณไมต่ํากวา
40 ราย
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 2 ใหขอมูลวา ธนาคารไมมีหนี้ NPL ที่เปนลูกหนี้ราย
ใหญ แตธนาคารแหงประเทศไทยใชหลักเกณฑการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพดังนี้
1. ลูกหนี้ที่มีงบการเงินขาดทุนติดตอกัน 3 ป
2. ลูกหนี้ที่มีสวนของทุนติดลบ
3. ลูกหนี้ที่มีกระแสเงินสดไมพอชําระหนี้
4. ลูกหนี้ที่ขอขยายเวลาการชําระหนี้เกินกวา 2 ครั้ง
ลูกหนี้ทั้ง 4 ประเภทนี้ แมยังคงชําระหนี้แกธนาคารอยู ไมเคยคางชําระดอกเบี้ย ธนาคารแหงประเทศไทยก็ใหจัด
ชั้นตามเกณฑคุณภาพจากลูกหนี้ปกติ ชั้นที่ 1 เปนลูกหนี้ต่ํากวามาตรฐาน เปนลูกหนี้ชั้นที่ 3 ทําใหธนาคารตองกัน
สํารอง 100%
คําถาม สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคคืออะไร
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย ตอบวา สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค
เปนสินเชื่อบุคคล รูปแบบตางๆ ระยะเวลาผอนชําระเฉลี่ย 2-3 ป อัตราดอกเบี้ยประมาณ 22%-23% ซึ่งเพียง
พอที่จะรองรับความเสียหายได เมื่อหักตนทุนดําเนินการแลว มีกําไรจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยประมาณ 6%
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คําถาม ผูถือหุนสอบถามประเด็นเงินกองทุนชั้นที่1 (Tier I) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier II)
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุมอธิบายวา ในป 2549 ธนาคาร
มี Sub-debt จํานวน1,908 ลานบาท อยูในเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งใชไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่1 ในป
2549 ธนาคารสามารถใช Sub-debt ไดเต็มจํานวน แตในป 2550 เงินกองทุนชั้นที่1ลดลง จึงมีผลใหเงินกองทุนชั้น
ที่ 2 ลดลงดวย ธนาคารจึงใชเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดนอยมาก อยางไรก็ตาม ภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จเรียบรอย
แลวในเดือนมกราคม 2551 ธนาคารก็สามารถใชเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดเต็มจํานวน
คําถาม เหตุใดคาใชจายพนักงานและคาใชจายดานอุปกรณในป 2550 จึงเพิ่มขึ้นจากป 2549
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญอธิบายวา เมื่อธนาคารมีการขยายธุรกิจก็ตองมีคาใชจายพนักงาน
เพิ่ ม ขึ้ น แต ก็ มี จํ า นวนไม สู ง เพราะจํ า นวนพนั ก งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ไ ม ม าก แต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น ค า ใช จ า ยในการจ า ง
ผูเชี่ยวชาญเพิ่ม สวนคาใชจายดานอุปกรณ เปนการลงทุนเพิ่มในสวนของ IT ซึ่งตองหักคาเสื่อมดวย และตองหัก
คาเสื่อมเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ ในป 2550 ธนาคารไดเปดสาขาและสาขายอยเพิ่มขึ้นอีก จึงมีคาใชจายอุปกรณ
สําหรับสาขาและสาขายอยตางๆที่เพิ่มขึ้นดวย และธนาคารยังไดเพิ่มจํานวนเครื่องถอนเงินและเครื่องฝากเงิน
อัตโนมัติ เพื่อรองรับการทําธุรกิจรายยอยเพิ่มขึ้น จึงมีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น
คําถาม ธนาคารจะเพิ่ม BIS Ratio อยางไร
คําตอบ ประธานฯตอบวาการเพิ่ม BIS Ratio ทําไดโดยการเพิ่มทุน
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง
ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน 5,930,923,032 เสียง ไมเห็นดวย 144 เสียง งดออกเสียงจํานวน 2,000 เสียง ไมมีสิทธิออกเสียง
ไมมี
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 โดยงดจายเงินปนผล

ประธานฯขอใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานประจําป 2550และฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคารที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมี
ผลขาดทุนสุทธิจํานวน 7,426,868,104 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 โดยโอนขาดทุนสุทธิสําหรับป 2550 ไปบัญชีกําไร (ขาดทุน) สะสม
ซึ่งภายหลังการจัดสรรแลว ธนาคารมีผลขาดทุนสะสม จํานวน 7,430,653,760 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจายเงินป นผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากว าร อยละ 40 ของกําไรสุท ธิ
(หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแตละรอบป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตาม
ขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ซึ่งระบุวา “ หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัท
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ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล ใหจัดสรรเปนเงิน
สํารองตางๆ ได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกาํ ไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือ
หุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย ”
เนื่ อ งจากธนาคารยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู ซึ่ ง ธนาคารจะจ า ยเงิ น ป น ผลได ต อ เมื่ อ ธนาคาร
สามารถลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550
ผู ถื อ หุ น สอบถามว า ในป ถั ด ไป ธนาคารจะจ า ยเงิ น ป น ผลได ห รื อ ไม ประธานฯตอบว า ตาม
กฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารไมสามารถแจงใหทราบลวงหนาวาจะ
จายเงินปนผลเมื่อใด อยางไรก็ตาม หากธนาคารสามารถจายเงินปนผลได ก็จะจายเงินปนผล
เมื่อไมมีผูใดสอบถามอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระนี้
ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็น
ดวย 5,930,923,032 เสียง ไมเห็นดวย 144 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการ
จัดสรรกําไรประจําป 2550 โดยงดจายเงินปนผล
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯแจงตอที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ
ของธนาคาร ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหเลือกคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกัน
ในคราวเดียวกัน แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอน
เทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอบังคับขอ 18 อาจ
ไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ประธานฯขอใหเลขานุการคณะกรรมการอธิบายหลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในวาระนี้
เลขานุการคณะกรรมการอธิบายหลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามขอบังคับ
ขอ 16 ดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเอกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ จะพึ ง มี ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเลื อ กตั้ ง ในลํ า ดั บ ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท า กัน เกิ น จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ทั้งนี้ ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงที่มีอยู (จากผลลัพธที่คณ
ู ไดนั้น) แบงคะแนนเสียงเลือก
กรรมการคนใดมากนอยเพียงใดก็ได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตัง้ เปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หากผูถือหุนลงคะแนนเกินกวาสิทธิที่ผถู อื หุนมีอยู คะแนนสวนทีเ่ กินจะถูก
ตัดออกจากคะแนนที่กรรมการคนสุดทายไดรับ
ตัวอยางเชน ผูถือหุนมี 100,000 หุน มีกรรมการที่จะรับการเลือกตัง้ 12 คน ดังนั้น ผูถือหุนมีสิทธิ
ใชคะแนนทั้งหมดไมเกิน 100,000 x 12 = 1,200,000 คะแนน แตสามารถใชคะแนนทีม่ ีอยูนอยกวาจํานวน
1,200,000 คะแนนก็ได
อนึ่ง ในการลงคะแนนขอใหลงคะแนนเปนจํานวนตัวเลขโดยไมมีเศษสวนและไมมีจุดทศนิยม เมือ่
ลงคะแนนเสร็จแลว ไมตองฉีกบัตรแยกเปนรายๆ และเจาหนาทีจ่ ะเดินเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับกรรมการ 12
ทานทั้งแผนในคราวเดียวกัน
ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา หากผูถือหุนมีการแกไขคะแนน ขอใหผูถือหุนลงลายมือชื่อกํากับทุกจุด
ที่มีการแกไขกอนสงใบลงคะแนนแกเจาหนาที่
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวาประวัติของกรรมการแตละทานปรากฏอยูในหนังสือนัดประชุม
ใหญสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 14 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 นอกจากนี้ ประธานฯ ขอใหกรรมการทุกทานที่เขา
ประชุมแนะนําตนเองตอผูถอื หุนอีกครั้งหนึ่งตามที่มีผูถอื หุนรองขอ กรรมการที่เขาประชุมทั้ง 10 ทานจึงไดแนะนํา
ตนเองโดยยอตอที่ประชุมผูถ ือหุน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยในหนังสือนัดประชุมฯ สวนกรรมการที่
ไมไดเขาประชุม ประธานฯ ไดแนะนําประวัติโดยยอใหแทน
หลังจากนั้นประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ในวาระที่ 5 นี้ โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
1. นายทวี
บุตรสุนทร ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,188,481,005 เสียง
2. นายพีรศิลป
ศุภผลศิริ
ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,739,997 เสียง
3. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,772,161 เสียง
4. นายธาริน
ทิวารี
ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,671,261 เสียง
5. นายชัชวาล
เอี่ยมศิริ
ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,974,121,351 เสียง
6. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,771,261 เสียง
7. นายปรีชา
อุนจิตติ
ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,769,161 เสียง
8. นางเสาวณี
สุวรรณชีพ ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,770,061 เสียง
9. นายรันเวียร
เดวัน
ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,973,868,347 เสียง
10. นางวาทนันทน พีเทอรสิค ผูถอื หุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,973,766,247 เสียง
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11. นายดาเนียล แอชตัน คารโรล ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,973,866,243 เสียง
12. นายชิน หยวน หยิน
ผูถ ือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,973,866,346 เสียง
มติที่ประชุม ฯ
ที่ป ระชุ มมี มติ ดว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถือ หุน ซึ่ง มาประชุ ม และมี สิท ธิออกเสี ย งเลือ กตั้ ง
นายทวี บุตรสุนทร นายพีรศิลป ศุภผลศิริ นายเตชะพิทย แสงสิงแกว นายธาริน ทิวารี นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร นายปรีชา อุนจิตติ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายรันเวียร เดวัน นางวาทนันทน
พีเทอรสิค นายดาเนียล แอชตัน คารโรล นายชิน หยวน หยิน รวม 12 ทานกลับเขาเปนกรรมการตอไปอีก
วาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยตามขอเสนอแนะของกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา ใน
อัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลองและเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการ
ในกลุมธนาคารพาณิชยในระดับเดียวกัน
ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการเปนรายบุคคล เพื่อใหผูถือหุนรับทราบใน
รายงานประจําป 2550 ของธนาคารหนา 31 - 48 และ หนา 82 - 86
เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการเห็ น สมควรนํ า เสนอ
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย เพื่อใหผูถือหุนรับทราบในเรื่องดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 9 (ประจําป 2546) และที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12 (ประจําป 2549) ไดพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ และมีมติใหคงจํานวนในอัตรา
เดิมตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 (ประจําป 2543) จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหเปน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของธนาคาร ไดรับคาตอบแทนเพิ่มเปนคาเบี้ยประชุม ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารสินทรัพยรอการ
ขาย คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 คณะกรรมการ IT Strategic Planning คณะกรรมการการเงินและ
ควบคุม
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนแสดงความเห็น มีผูถือหุนขอทราบหนาที่รับผิดชอบ
ของคุ ณ ชิ น หยวน หยิ น กรรมการ ซึ่ ง คุ ณ ชิ น หยวน หยิ น ได ก ล า วว า ได รั บ มอบหมายให นํ า ความรู แ ละ
ประสบการณจากการดําเนินธุรกิจรายยอยจนประสบความสําเร็จมาแลวในสถาบันการเงินอื่น มาใชในการทํางาน
รวมกับรองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย ในการพัฒนาและขยายธุรกิจรายยอยของธนาคารตอไป
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เมื่ อไมมีผู ใดแสดงความเห็ นอีก ประธานฯ แถลงวา วาระนี้ เ ปนรายงานเกี่ย วกั บ ค าตอบแทน
กรรมการเพื่อใหที่ประชุมรับทราบ ไมตองออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบคาตอบแทน
กรรมการ
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติรับทราบคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนกรรมการชุดยอย
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2551

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ขอบังคับของธนาคารขอ 47 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชีของธนาคารทุกป โดยผูสอบบัญชีไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ประธานฯ
จึงขอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงมติตอที่ประชุมผูถือหุน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว า คณะกรรมการธนาคารโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง บริษัท สํานักงานเอินสท
แอนด ยัง จํากัด โดย นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นายณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เปน
ผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2551 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนมีอํานาจทําการตรวจสอบและลง
นามในรายงานการสอบบัญชี ซึ่งบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคารมา
ตั้งแตป 2546 ถึงป 2550 รวม 5 ป โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา รวมทั้งไมมี
ความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับธนาคารแตอยางใด
นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี
เปนจํานวนเงิน 9,400,000 บาท (เกาลานสี่แสนบาท) อันประกอบดวย
2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาท)
- สอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาสที่ 1 และ 3
- ตรวจสอบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคม 2551
6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาท)
- งานตรวจสอบกรณีพิเศษสําหรับธนาคารแหง
ประเทศไทย
500,000 บาท (หาแสนบาท)
รวม

9,400,000 บาท (เกาลานสี่แสนบาท)

คาสอบบัญชีของธนาคารเพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) หรือรอยละ
11.91 (สิบเอ็ดจุดเกาหนึ่ง) เนื่องจากผูสอบบัญชีมีภาระหนาที่เพิ่มขึ้นตามขอกําหนดของทางการเกี่ยวกับเกณฑ
การกันเงินสํารองตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39)
นอกจากนี้ บริ ษั ท สํ านั ก งานเอิน สท แอนด ยั ง จํ า กัด ยั ง เป นผูส อบบัญชี ข องบริ ษัท ยอยของ
ธนาคารจํานวน 9 บริษัท

- 16 -

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด
และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของ
ธนาคารและบริ ษั ท ย อ ยไม มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ส ว นได เ สี ย กั บ ธนาคาร หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ผู ถื อ หุ น รายใหญ
ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระแตอยางใด
ผูสอบบัญชีทั้งสองคนแนะนําตัวตอที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสอบถามสาเหตุการคิดคาสอบบัญชี
ประจําป 2551 เพิ่มขึ้น ผูสอบบัญชีชี้แจงวา การสอบบัญชีตองตรวจสอบเงินลงทุนใน CDO ดวย ซึ่งมีรายละเอียด
มาก ตองใชเวลามากขึ้น จึงมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสอบบัญชีป 2550
ประธานฯ ไดกลาวเพิ่มเติมวา กรรมการตรวจสอบของธนาคารไดตอรองราคาคาสอบบัญชีกับ
ผูสอบบัญชีแลว
ประธานฯ ได ส อบถามที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ว า ยั ง คงมี ผู ถื อ หุ น ที่ ป ระสงค จ ะสอบถามหรื อ แสดง
ความเห็นประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมฯ ลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน 5,930,930,032 เสียง ไมเห็นดวยจํานวน 3,144 เสียง งดออกเสียงจํานวน 2,000 เสียง ไมมี
สิทธิออกเสียง ไมมี
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแตงตั้ง
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4434 เปนผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2551 โดยกําหนดคาสอบบัญชี จํานวนเงิน 9,400,000 บาท
(เกาลานสี่แสนบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ผูถือหุนสอบถามเหตุผลที่ TPG Newbridge เลือกลงทุนในธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาไดสอบถามกรรมการที่เปนตัวแทน TPG Newbridge แลว ไดรับ
แจงวา จะตองหารือและขออนุญาตผูบริหารระดับสูงของ TPG Newbridge กอนจึงจะแจงใหทราบได
ผูถือหุนสอบถามถึง Rating ของการออกตราสารหนี้ตางประเทศ
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาการออกตราสารหนี้ตางประเทศไมจําเปนตองมี Rating เสมอไป
จะมี Rating หรือ ไมมีก็ ไ ด รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิ จสถาบันชี้แ จงเพิ่ มเติม วา การออกตราสารหนี้
ตางประเทศจะมี Rating หรือไมมีก็ได หรือจะออกตราสารหนี้ในรูปแบบ Private Placement ก็ได ซึ่งธนาคารออก
ตราสารหนี้ตางประเทศโดยใชรูปแบบ Private Placement
ผู ถื อ หุ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ถึ ง สาเหตุ ข องการออกตราสารหนี้ ต า งประเทศ ซึ่ ง คาดว า น า จะมี
คาใชจายสูงกวา และเมื่อนําเงินเขาประเทศ ก็จะมีสวนตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
รองกรรมการผู จั ด การใหญ สายธุ ร กิ จ สถาบั น ตอบว า สาเหตุ ที่ อ อกตราสารหนี้ ต า งประเทศ
เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยถูก ประมาณ 6% เศษ โดยธนาคารออกตราสารหนี้ดอยสิทธิมีอายุ 10 ป สามารถใชสิทธิ
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ไถถอนไดในปที่ 5 ขณะนี้ตราสารหนี้ของธนาคารอยูในชวงปที่ 2 และธนาคารออกตราสารหนี้กอนเกิดปญหา
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพิ่มเติมวา การที่ธนาคารเลือก Liability เปนเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากธนาคารมีสินทรัพยเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาอยูดวย
กรณีผูถือหุนรายยอยเสนอใหธนาคารจัดสัมมนาใหความรูแกผูถือหุนในหัวขอที่อยูในความสนใจ
นั้น ประธานฯจะนําขอเสนอไปพิจารณา
กรณีผูถือหุนรายยอยแสดงความประสงคขอร วมเดินทางในโครงการทั ว ร “ภูมิใจไทยกับ ไทย
ธนาคาร” นั้น กรรมการผูจัดการใหญขอใหผูอํานวยการอาวุโสสํานักประชาสัมพันธจัดเอกสารสําหรับผูถือหุนราย
ยอยที่ประสงคจะจองหรือแสดงความจํานงคลวงหนาไดลงชื่อไวลวงหนา
ผูถือหุนแสดงความประทับใจและกลาวขอบคุณธนาคารที่เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามคําถาม
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งอวยพรใหประธานฯ อายุมั่นขวัญยืน
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 16.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ททวี บุตรสุนทรวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม
(นายทวี บุตรสุนทร)

ฐาภพ คลี่สุวรรณฐาสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/
(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รับรองสําเนาถูกตอง

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
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