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-รา่ง- 
รายงานประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 21 

ของ 
ธนาคาร  ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

------------------------------- 
 

 ประชุมเมื�อวนัศุกรท์ี� 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  ณ  หอ้งออดทิอเรยีม ชั &น 9 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการธนาคารที�เขา้รว่มประชุม 
 

1. ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็ ประธานกรรมการ 
2. นายสคุนธ ์ กาญจนหตัถกจิ รองประธานกรรมการ 
3. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อบิราฮมิ  กรรมการอสิระ 
4. นางสาวโสภาวด ีเลศิมนสัชยั กรรมการอสิระ 

5. นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

6. นายเคนนี   คมิ กรรมการ 
7. นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม ่ชเวน็ กรรมการ 

8. นายสภุคั ศวิะรกัษ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 
กรรมการที�ไม่เข้ารว่มประชุม 

 นางวาทนนัทน์ พเีทอรส์คิ กรรมการอสิระ 
 
ผูบ้ริหารระดบัสูงที�เข้ารว่มประชุม 
      

1. นายสรุชยั  จติตรตัน์เสนีย ์ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายสนบัสนุนธุรกจิ 

2. นางปนุท ณ  เชยีงใหม่  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารความเสี�ยง         
3. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยุทธแ์ละการเงนิ 
4. ม.ล.ณฏัฐช์ญัญา ทววีงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารธุรกรรมการเงนิ 
5. นายศลีวตั สนัตวิสิฎัฐ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏบิตักิาร 
6. นายจริชัยุติ G อมัยงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพาณิชยธ์นกจิ 
7. นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิรายย่อย 
8. นายสธุรี ์  โลว้โสภณกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารเงนิ 
9. นางสาวสริพิร  สนั �นไพเราะ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ดา้นตรวจสอบภายใน        

10. นายสทิธไิชย มหาคุณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย Corporate Finance and 
Equity Capital Markets 

11. นายประภาส  ทองสขุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นสื�อสารองคก์ร 
12. นางกนกไพ วงศส์ถติยพ์ร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล  

 



-2- 

ผูบ้ริหารระดบัสูงที�ไม่เข้ารว่มประชุม 
 นายพรชยั ปทัมนิทร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิขนาดใหญ่ 
 
ผูส้อบบญัชีที�เข้ารว่มประชุม 
 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั โดย 
 1.  นายบุญเลศิ กมลชนกกุล 

 2.  นางสาวบุษบา กุลศริธิรรม 
 

 ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็ ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�ประธานของที�ประชมุกล่าวขอบคุณและกล่าวตอ้นรบัผู้
ถอืหุน้ที�ได้มาเขา้ประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นครั &งนี& และแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ามผีู้ถอืหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 288 ราย รวม
จาํนวนหุน้ได ้12,466,375 หุน้ ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจาํนวน  303  ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้19,779,954,205 หุน้ รวมจาํนวนผูถ้อื
หุน้ที�เขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะ เป็น 591 ราย นับจํานวนหุน้ที�ถอืรวมกนัไดท้ั &งสิ&น 19,792,420,580 หุ้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 93.8702 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั &งหมด ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร จงึขอเปิดการประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั &งที� 21 
 
เริ�มประชมุ เวลา 14.00 น. 
 ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั &งนี& มกีรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
ธนาคารและผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�กล่าวขา้งตน้  

 
 หลงัจากนั &น  ประธานฯ แจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิที�ดีในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีงในการประชุม ประธานฯ จงึเชญิผูแ้ทนจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการนับลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้เป็นสกัขพียาน
ในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงการประชุมของธนาคารดว้ย 
 
 ประธานฯ  ขอใหน้ายฐาภพ คลี�สวุรรณ เลขานุการบรษิทัชี&แจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ซึ�งเลขานุการบรษิทั
ชี&แจงสรุปดงันี& 
    
  กรณีถา้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น  ไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง  ประธานฯ จะสรุปวาระนั &นๆ ในตอนทา้ยของ
การรายงานว่า  ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิี�นําเสนอ  
 
              กรณีหากมผีูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น  ไม่เหน็ดว้ย  หรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
จากผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  กาเครื�องหมายถูก  (�)  ลงในกรอบสี�เหลี�ยมของบตัรลงคะแนนเสยีงที�แจกให้
ไป  และชูมือขึ&น เพื�อรอให้เจ้าหน้าที�ของธนาคารเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนน เว้นแต่ในบางวาระที�
ประธานฯ อาจกําหนดวิธีการเป็นอย่างอื�นตามความเหมาะสม สําหรบัการนับคะแนนจะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที�
ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีงในแต่ละวาระเท่านั &น และจะนําคะแนนเสยีงคดัคา้น ไม่เหน็ดว้ย และงดออก
เสยีงดงักล่าว หกัออกจากคะแนนเสยีงทั &งหมดที�เขา้ประชุมสว่นที�เหลอืถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนั &นๆ   
เวน้แต่ในวาระเลอืกตั &งกรรมการจะใชว้ธิกีารนบัคะแนนเสยีงตามขอ้บงัคบัของธนาคาร สว่นผูท้ี�มาประชุมโดยการรบัมอบฉันทะ
จากผูถ้อืหุน้ที�ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ยนั &น  ธนาคารจะทาํการนับคะแนนตามที�ออกเสยีงลงคะแนนไว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งธนาคารไดบ้นัทกึคะแนนไวล่้วงหน้าแลว้  
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 นอกจากนี& ธนาคารได้เปิดรบัลงทะเบยีนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ   
ดงันั &น จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามจํานวนผู้เข้าประชุมที�ได้รับ
ลงทะเบยีนไว ้
 
 หลงัจากนั &น ประธานฯ  ขอเสนอให้ที�ประชุมพจิารณาตามระเบยีบวาระและขอให้รองประธานกรรมการเป็น
ผูด้าํเนินการประชุม ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี& 
 
วาระที� 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 20 เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 

 รองประธานฯ  ขอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั &งที� 20 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 11 
เมษายน 2557 รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที�ธนาคารไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอื
นดัประชุมแลว้ 
 
  รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

 
 เมื�อไมม่ผีูใ้ดซกัถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 
รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 

รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วยจํานวน 19,792,226,288 เสยีง คดิ
เป็นร้อยละ 99.9916 ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ด้วยจํานวน 1,632,000 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 
0.0082 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจาํนวน 15,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง   ไม่ม ี

 
 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 
 มติที�ประชุม  
 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน รบัรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครั &งที� ครั &งที� 20 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 
 
วาระที� 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 

 
รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2557 ของธนาคาร ซึ�งได้จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็น
ผูร้ายงานสรุปใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

 
        กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสาํหรบัปี 2557 ต่อที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี&  
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• ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธนาคาร สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มกีําไรก่อนภาษีเงนิไดจ้ํานวน 
1,236.0 ล้านบาท และกําไรสุทธจิํานวน 988.8 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 12.2 และร้อยละ 33.6 ตามลําดบั 
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 สาเหตุหลกัเกดิจากในปี 2556 ธนาคารมรีายการพเิศษที�สาํคญั คอื ส่วนแบ่ง
กาํไรจากการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบสท. กําไรจากการชําระบญัชขีองบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งของ
ธนาคาร กาํไรจากการไถ่ถอนกองทุนรวมวายุภกัษ์a เงนิปนัผลจากกองทุนรวมวายุภกัษ์ 1 และสาํรองหนี&
สงสยัจะสญูที�เกดิจากการตั &งสาํรองพเิศษเพื�อเตรยีมรองรบัผลกระทบจากวฏัจกัรธุรกจิ 

• เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธจิํานวน 184.4 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ&นจํานวน 18.1 พนัลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 10.9 จากปี 2556 ซึ�งการเตบิโตของสนิเชื�อสว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของสนิเชื�อรายย่อย 

• กลุ่มธนาคารมเีงนิฝาก รวมตั cวแลกเงิน หุ้นกู้ จํานวน 205.1 พนัล้านบาท เพิ�มขึ&นร้อยละ 9.9 จากสิ&นปี 
2556 ซึ�งมจีาํนวน 186.7 พนัลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการเพิ�มขึ&นของเงนิฝากประจาํ 

• ในสภาวะการแข่งขนัที�รุนแรงในตลาดทั &งด้านเงินฝากและเงินให้สนิเชื�อ กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
สามารถดํารงอตัราส่วนรายไดด้อกเบี&ยสุทธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลี�ย (Net Interest Margin – NIM) สาํหรบัปี 
2557 อยู่ที�รอ้ยละ 3.37 เพิ�มขึ&นรอ้ยละ 0.19 เมื�อเทยีบกบัปี 2556 อยู่ที�รอ้ยละ 3.18 โดยธนาคารสามารถ
ควบคุมตน้ทุนเงนิฝากที�ดขี ึ&น 

 
 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มูลที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รายงานต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 
 
 เมื�อไม่มีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี&เป็นการรายงานเกี�ยวกบัผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2557 เพื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ ไม่ตอ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนน 
 
 รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2557  
 
 ที�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2557 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2557 
 
 รองประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สําหรบัปี
สิ&นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งธนาคารไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่านไดพ้จิารณาเป็นการล่วงหน้าพรอ้มหนังสอืนัดประชุม
แล้ว และขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น เพื�อพจิารณา
เกี�ยวกบังบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารแถลงต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้ว่า งบการเงนิที�เสนอต่อที�ประชุมนี&  
เป็นงบการเงนิที�บรษิทั ไพรซว์อเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั ผูส้อบบญัชขีองธนาคารไดต้รวจสอบและรบัรองเรยีบรอ้ย
แลว้ รายละเอยีดสรุป ไดด้งันี& 
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• ฐานะการเงนิของธนาคารและบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2557 มสีนิทรพัยร์วม จาํนวน 274.1  พนัลา้นบาท 
สนิเชื�อรวมดอกเบี&ยคา้งรบัอยู่ที� 195.1 พนัลา้นบาท และเงนิลงทนุสทุธ ิจาํนวน 55.3 พนัลา้นบาท 

• หนี&สนิรวมมจีาํนวน 251.5 พนัลา้นบาท โดยมเีงนิฝาก 183.9 พนัลา้นบาท และเงนิกูย้มื 24.5 พนัลา้นบาท 
• สว่นของผูถ้อืหุน้ จาํนวน 22.7 พนัลา้นบาท ซึ�งเป็นทุนที�ออกและชาํระแลว้ จาํนวน 10.5 พนัลา้นบาท  
• ผลการดาํเนินงานของธนาคารและบรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิ&นสดุ 31 ธนัวาคม 2557 มผีลกาํไรสทุธ ิ989 ลา้น

บาท โดยมรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 10,506 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน และหนี&สญูและหนี&สงสยั
จะสญูจาํนวน 9,271  ลา้นบาท 
 

 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มูลที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รายงานต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

 
 เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 
 รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,792,888,882 เสยีง คดิ
เป็นร้อยละ 99.9904 ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ด้วยจํานวน 1,632,050 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 
0.0082 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจํานวน 260,042 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0013 ของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี 
 
              ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
                  มติที�ประชุม  
 ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  อนุมตังิบแสดง
ฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ที�ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ 
 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล 
 
 รองประธานฯ  ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุผู้
ถอืหุน้  

• ผลการดาํเนินงานเฉพาะธนาคารสาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต มผีลกาํไรสทุธจิาํนวน 941,525,029 บาท  

• คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 
2557 เป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 47,100,000 บาท และสว่นที�เหลอืใหโ้อนไปเป็นกาํไรสทุธคิงเหลอื
หลงัจากการจดัสรรยกไปงวดหน้าจาํนวน 894,425,029 บาท 

• ธนาคารมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธ ิซึ�งตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัการพจิารณาในสว่นของเงนิกองทุนเพื�อการดาํเนิน
ธุรกจิในอนาคตของธนาคาร   
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• คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล สาํหรบั
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.0075 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคาร รวมเป็นจาํนวนเงนิ
ทั &งสิ&นประมาณ 158 ลา้นบาท   

• โดยธนาคารกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี� 23 เมษายน 2558 (Record Date)  
และใหปิ้ดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัศุกรท์ี� 24 เมษายน 2558 และกาํหนดการจ่ายเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี� 8 
พฤษภาคม 2558 

• ทั &งนี& การจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที�เสนอ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม โดยธนาคารจะ
ยงัคงมเีงนิกองทุนที�แขง็แกร่ง สามารถรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิของธนาคารไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

    
 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มูลที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รายงานต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 
 
 เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
 
 รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,793,164,160 เสยีง คดิ
เป็นร้อยละ 99.9894 ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ด้วยจํานวน 1,897,701 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 
0.0095 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจํานวน 193,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0009 ของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี
 
         ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิการ
จดัสรรกาํไรประจาํปี 2557 และจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ตามที�คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที� 5    พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 
 
 รองประธานฯ นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถอืหุน้ว่า คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบั
ดูแลกิจการ ในอตัราที�เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ รวมทั &งสอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นระดบัเดยีวกนั 
 
 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีคณะกรรมการเหน็ควรนําเสนอที�ประชุมใหญ่
สามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2558 โดยคงอตัราค่าตอบแทนเดมิของกรรมการ
ธนาคารและกรรมการชุดย่อยไม่เปลี�ยนแปลง รายละเอยีดดงันี&  
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  ค่าเบี�ยประชุมและค่ารบัรองรายเดือน 
• ค่าเบี�ยประชุม  

 ประธานกรรมการ 130,000 บาท ต่อ คน 
 รองประธานกรรมการ 88,000 บาท ต่อ คน 
 กรรมการ 44,000 บาท ต่อ คน 

• ค่ารบัรอง  
  ประธานกรรมการ 70,000  บาท ต่อ คน 

 ทั &งนี& กรรมการจะเป็นผูเ้สยีภาษเีงนิไดท้ี�เกดิขึ&น 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย กรรมการที�ไดร้บัแต่งตั &งจากคณะกรรมการธนาคาร ใหเ้ป็นคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ของธนาคาร ได้รบัค่าตอบแทนเพิ�มเป็นค่าเบี&ยประชุมเป็นรายเดอืน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ 

 
 ค่าเบี�ยประชุมรายเดือน 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
           ประธานกรรมการ   72,000 บาท ต่อ คน 
           กรรมการ  40,000 บาท ต่อ คน 
 2.  คณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นๆ   
       ประธานกรรมการ  52,000 บาท ต่อ คน 
       กรรมการ  40,000 บาท ต่อ คน 

 
 นอกจากนี& คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยสว่นใหญ่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็น
ประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั &น กรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด  
 
 ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั &งค่าตอบแทนที�จา่ยใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบคุคล เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบในรายงานประจาํปี 2557 
ของธนาคารตามที�ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมแลว้ 
 
 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  
 
 เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
 
 รองประธานฯ เรยีนให้ผูถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม 
 
 รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,795,231,938 เสยีง คดิ
เป็นร้อยละ 99.9996 ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม ไม่เหน็ด้วยจํานวน 37,894 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุม งดออกเสยีงจาํนวน 23,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี
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       ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 

 มติที�ประชุม                        
 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม อนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ตามที�คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที� 6  พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2558 และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
 
 รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดใหท้ี�ประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้แต่งตั &งผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองธนาคารทุกปี และผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตั &งผูส้อบบญัชรีายเดมิให้
ทําหน้าที�ต่อไปอกีกไ็ด้ ทั &งนี& โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมกีระบวนการคดัเลอืกผู้สอบบญัชสีําหรบัรอบปี 
2558 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณานําเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั &งสาํนักงานสอบบญัชบีรษิทั 
ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั ตามรายชื�อต่อไปนี& เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารประจําปี 2558 โดยกําหนดให้
ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงัรายชื�อต่อไปนี&มอีาํนาจทาํตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีองธนาคาร 
 

1. นางอโนทยั  ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3442 

2. นางอุณากร  พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3257 
3. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4298 

  
 คณะกรรมการธนาคารเหน็ควรเสนอใหท้ี�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัค่ิาสอบบญัชแีละค่าตอบแทน
อื�น เป็นจาํนวนเงนิ 11,460,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าสอบบญัชตีามที�ระบุไวใ้นหนังสอืนัดประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ทุกท่านล่วงหน้าแลว้ 
 
 นอกจากนี& บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีอง ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 
สาขาเวยีงจนัทน์ และบรษิทัย่อยของธนาคารจาํนวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
 

1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จาํกดั 
2. บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั 

3.  บรษิทั  เวลิดล์สี  จาํกดั  

 
 ทั &งนี& ค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื�นของกลุ่มธนาคารสําหรบัปี 2558 รวมเป็นจํานวนเงนิทั &งสิ&น 11,460,000 
บาท ลดลงร้อยละ 5 เมื�อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื�นปี 2557 จํานวน 12,100,000 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอื�น (non-audit fee) ในรอบปีบญัชทีี�ผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ไดร้บับรกิารอื�นจากสาํนักงานสอบบญัชทีี�ผูส้อบบญัชี
สงักดั และไม่ไดร้บับรกิารอื�นจากบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี
 
 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเสนอต่อที�ประชุมฯแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  
 
                 เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
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 รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,795,270,503 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9997 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ยจาํนวน 37,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจํานวน 15,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง   ไม่ม ี
 
            ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
  
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัแิต่งตั &ง 
นางอโนทยั ลีกจิวฒันะ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 3442 และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 
3257 และ/หรอื นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4298 ในนามบรษิัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทยประจาํปี 2558 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชขีองธนาคารและค่าตอบแทนอื�น
เป็นจํานวนเงนิ 9,590,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชขีองธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย สาขาเวยีงจนัทน์ และบรษิทัย่อยของ
ธนาคารเป็นจาํนวนเงนิ1,870,000 บาท รวมจํานวนเงนิค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื�นของกลุ่มธนาคารปี 2558 เป็นจํานวน
เงนิ 11,460,000 บาท  
 
วาระที� 7   พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
  
 รองประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัและขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 
18   กําหนดใหใ้นการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ทุกครั &ง กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการที�จะพงึมอีอกจาก
ตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่ง
นั &นอาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึ�งในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครั &งนี& มกีรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 
 

1.  ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็ กรรมการ 
2.  ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อบิราฮมิ  กรรมการอสิระ 
3.  นายสภุคั  ศวิะรกัษ ์ กรรมการ 

  
 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มคุีณสมบตัิเหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้ามเพื�อเขา้รบัการ
เลอืกตั &งเป็นกรรมการ โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั &นตอนไวบ้นเวบ็ไซตข์องธนาคาร ทั &งนี& ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื�อ
บุคคลเขา้มายงัธนาคาร   

 
 คณะกรรมการ (ซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) พจิารณาแลว้เหน็ควรใหนํ้าเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้
เลอืกตั &งกรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทั &ง 3 คน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ�ง เนื�องจากเหน็ว่า
กรรมการทั &ง 3 คน เป็นบุคคลที�มคุีณสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการ รวมทั &งไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามขอ้กําหนดของ
หน่วยงานที�กาํกบัดแูลและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการทั &ง 3 คน ไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 
ซึ�งประวตัโิดยย่อของกรรมการทั &ง 3 ท่าน ธนาคารไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมแลว้ 
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 ขณะเดยีวกนัธนาคารได้นํารูปถ่าย ชื�อ ประวตัิของกรรมการที�จะรบัเลอืกตั &งทั &ง 3 คน แสดงบนจอภาพในหอ้ง
ประชุมดว้ย  
 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  
 
 เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ ขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั &งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออก
ตามวาระ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตั &งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 
 รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 
 รองประธานฯ ทาํหน้าที�ประกาศผลคะแนน โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี& 
 
  1.  ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็ กรรมการ 

เหน็ดว้ย 19,795,282,325 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 32,839 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 15,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

    2. ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อบิราฮมิ   กรรมการอสิระ 
เหน็ดว้ย 19,795,270,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9996 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่เหน็ดว้ย 32,839 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน  
งดออกเสยีง 27,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
  3. นายสภุคั ศวิะรกัษ์                 กรรมการ 

เหน็ดว้ย 19,795,269,718 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9996 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 32,839 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 27,607 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

 ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เลอืกตั &ง  
(1) ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็ (2) ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อบิราฮมิ และ (3) นายสภุคั ศวิะรกัษ์ กรรมการที�ครบกาํหนดออก 
จากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง        
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วาระที� 8     พิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 
 3,162,731,703.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 10,542,439,012.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน
 ใหม่จาํนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 6,325,463,407  หุ้น   
 มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
 
 รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุผูถ้อื
หุน้ 
 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารแถลงต่อที�ประชุมผู้ถอืหุน้ว่า เพื�อใหก้ารดําเนินธุรกจิของ
ธนาคารมคีวามคล่องตวัเพื�อให้เงนิกองทุนของธนาคารมคีวามเพยีงพอเพื�อรองรบัการขยายธุรกจิตามแผนธุรกจิของธนาคาร
และเพื�อรกัษาระดบัเงนิกองทุนของธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม  

 
 คณะกรรมการจงึเหน็ควรใหม้กีารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) 
จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 
13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 6,325,463,407 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มูลที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารนําเสนอต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
 รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 
 
 เมื�อไมม่ผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 
 รองประธานฯ เรยีนให้ผูถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,795,279,430 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9997 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ยจํานวน 54,939 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0002 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจาํนวน 557 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

 
ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 

 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) จํานวน 
3,162,731,703.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 
13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 6,325,463,407  หุน้  มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
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วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
 ทะเบียนของธนาคาร 

 รองประธานฯ นําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของธนาคารตามที� 
เสนอขออนุมตัใินวาระที� 8 จงึขออนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4 โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี&   
 
 “ขอ้ 4.ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 13,705,170,716.00 บาท (หนึ�งหมื�นสามพนัเจด็รอ้ยหา้ลา้นหนึ�งแสนเจด็หมื�นเจด็
รอ้ยสบิหกบาท) แบ่งออกเป็น 27,410,341,432 หุน้ (สองหมื�นเจด็พนัสี�รอ้ยสบิลา้นสามแสนสี�หมื�นหนึ�งพนัสี�รอ้ยสามสบิสองหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ โดยแบ่งออกเป็น หุน้สามญั 27,410,341,432 หุน้ (สองหมื�นเจด็พนัสี�รอ้ยสบิลา้นสาม
แสนสี�หมื�นหนึ�งพนัสี�รอ้ยสามสบิสองหุน้) หุน้บุรมิสทิธ ิไม่ม”ี 
 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  
 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   

 เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,795,297,269 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9998 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ยจํานวน 37,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0001 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจาํนวน 557 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง   ไม่ม ี

 
 ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 
 มติที�ประชุม 
  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของ
ธนาคารในวาระที� 8  ทั &งนี& ให้บุคคลที�คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
มอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิี�กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีํานาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิ
ถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 
   
วาระที� 10    พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัออกใหม่จาํนวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ�มทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจทั �วไป”) ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัส่วนของการถือหุ้น และกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นเพิ�มทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจทั �วไป 
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 รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุผูถ้อื
หุน้ 
 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดอ้อกขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) เพื�อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนสามารถขอ
อนุมัติที�ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าถึงกรอบการเพิ�มทุน (จํานวนหุ้นและประเภทการจัดสรร) และการมอบอํานาจให้
คณะกรรมการมอีาํนาจในการพจิารณาจดัสรรหุน้เพิ�มทุนตามความเหมาะสมภายใต้กรอบที�ขออนุมตัไิว ้นอกจากนี& เพื�อใหก้าร
ดาํเนินธุรกจิของธนาคารมคีวามคล่องตวั และเพื�อใหเ้งนิกองทุนของธนาคารมคีวามเพยีงพอ 
  
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  ขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาและอนุมตักิําหนดเงื�อนไขต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพิ�มทุนตามสทิธแิบบมอบอาํนาจทั �วไป ดงันี& 

 
(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 6,325,463,407 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจทั �วไป 

(General  Mandate) โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจํานวนหุน้ซึ�งผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (“หุน้เพิ�มทุนตามสทิธิ
แบบมอบอํานาจทั �วไป”) ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนชําระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการธนาคารมมีตใิหเ้พิ�มทุน โดย ณ วนัที� 25 
กุมภาพนัธ ์2558 ธนาคารมทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้จาํนวนทั &งสิ&น 10,542,439,012.50 บาท  

 
 (2)  มอบหมายใหค้ณะกรรมการธนาคารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืบุคคลที�

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มอีํานาจพจิารณากําหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน
ตามสทิธแิบบมอบอาํนาจทั �วไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุน้คราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว  และใหม้อีาํนาจในการกาํหนดราคา
เสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้ตามสทิธริวมถงึกําหนดวนัรวบรวมรายชื�อผู้
ถอืหุน้โดยวธิปิีดสมุดบญัช ีและพกัการโอนหุน้ และวนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธจิองซื&อหุน้ รายละเอยีดและเงื�อนไขอื�นๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนนี& และการลงนามในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนดําเนินการอย่าง
ใดๆ ทั &งหลายทั &งปวงที�จาํเป็นและเหมาะสมอนัเกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพิ�มทุนตามสทิธแิบบมอบอาํนาจทั �วไปและการเพิ�ม
ทุนจดทะเบยีนของธนาคาร รวมทั &งการใหข้อ้มลูและยื�นเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง  
 

(3)  การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวใหด้ําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที�ธนาคารจดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2559  หรอืภายในวนัที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครั &งถดัไป แลว้แต่วนัใดจะ
ถงึก่อน และจะเกดิขึ&นภายหลงัจากที�ธนาคารไดร้บัการอนุญาตและยนิยอมใหด้ําเนินการจากหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�ง
รวมถงึธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั และมกีารจดทะเบยีนเพิ�มทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  นําเสนอต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 
รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   

 
เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
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รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

  
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,795,279,430 เสยีง คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.9997 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ยจาํนวน 54,939 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 
ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจํานวน 557 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี
 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 
 มติที�ประชุม 
 ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัจิดัสรร 
หุน้สามญัออกใหม่จาํนวน 6,325,463,407 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General  
Mandate) (“หุน้เพิ�มทุนตามสทิธแิบบมอบอาํนาจทั �วไป”) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของธนาคารตามสดัสว่นของการถอืหุน้ และกาํหนด 
เงื�อนไขต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนตามสทิธแิบบมอบอาํนาจทั �วไป 
 
วาระที� 11  พิจารณาอนุมติัแก้ไขมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 19 ประชุมเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2556  
 เกี�ยวกบัการออกและจดัจาํหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที� 8) 
 

 รองประธาน ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุผู ้
ถอืหุน้ 
 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ตามที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อื
หุน้ครั &งที� 19 ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2556 มมีตอินุมตัใิหธ้นาคารระดมทุนเพื�อใชใ้นธุรกจิของธนาคารดว้ยการให้
ธนาคาร และ/หรอื สาขาออกและเสนอขายหุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท โดยเมื�อนับรวมหุน้กูท้ี�ออกแลว้ และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนจะ
มจีาํนวนรวมกนัไม่เกนิ 70,000 ลา้นบาท ทั &งกาํหนดวธิกีารเสนอขายเป็นแบบครั &งเดยีวเตม็จาํนวน หรอืเสนอขายบางสว่น และ/
หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควร (ซึ�งต่อไปนี&จะเรยีกว่า “มติที�ประชุมในครั �งก่อน”) 
 
 เพื�อเป็นการเพิ�มความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร และเพิ�มประสทิธภิาพของ
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถงึตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพฒันาตลาดทุนของประเทศไทย และเพื�อความ
ชดัเจนในเรื�องการออกหุน้กูใ้นลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ไดจ้ากมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ในครั &งก่อน จงึเป็นการสมควรที�จะ
เสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นเพื�อแก้ไขมติที�ประชุมในครั &งก่อน เพื�อขออนุมตัิให้ธนาคารขยายวงเงนิการออกหุ้นกู้
ดงักล่าว และสามารถออกหุน้กูทุ้กประเภทในลกัษณะหมุนเวยีนได ้เนื�องจาก 

1)  เพื�อรองรบัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยซึ�งคาดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมกราคม พ.ศ. 2559 โดย
จะกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพิ�มการดํารงอตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องขั &นตํ�ารองรบัเงินสดไหลออกสุทธภิายใต้ภาวะ
วกิฤต ิ(Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลกัเกณฑ ์Basel III โดยการออกหุน้กูข้องธนาคารนั &น ธนาคารสามารถนํา
เงนิที�ไดจ้ากการออกหุน้กูม้าใชไ้ดโ้ดยไม่ถูกนํามาคาํนวณ LCR จนกว่าหุน้กูน้ั &นจะมอีายุคงเหลอืน้อยกว่า 30 วนั  

2)  จากความสาํเรจ็ของการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธต่์อผูล้งทุนสถาบนัและนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth 
Investors) ในปีที�ผ่านมา ทําใหธ้นาคารมแีผนการขยายธุรกจิเพิ�มเตมิ โดยคาดว่าจะเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธใ์นปี พ.ศ. 2558 
จาํนวนกว่า 1 หมื�นลา้นบาท 
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3)   การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ระยะกลางและระยะยาวนั &นจะเป็นการเพิ�มความคล่องตวัในการบรหิาร
โครงสรา้งเงนิทุนของธนาคารและการขยายธุรกจิของธนาคาร และเพิ�มประสทิธภิาพของแผนกลยุทธข์องธนาคาร   

 
 ประเดน็สําคญัที�จะแก้ไขคอืการแกไ้ขจํานวนเงนิที�ธนาคารจะออกหุน้กูจ้ากเดมิไม่เกนิ 7 หมื�นลา้นบาทเป็นไม่
เกนิ 1 แสนลา้นบาทพรอ้มเงื�อนไขการเสนอขายในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุน้กู้
ไดทุ้กประเภทและรปูแบบ โดยขอเสนอแกไ้ขมตทิี�ประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นขอ้ความดงัต่อไปนี& 
“อนุมตัใิหธ้นาคารระดมทุนเพื�อใชใ้นธุรกจิของธนาคารดว้ยการใหธ้นาคารและ / หรอืสาขาออกและเสนอขายหุน้กูทุ้กชนิดและ
ทุกประเภทโดยเมื�อนับรวมหุน้กู้ที�ออกแลว้ และยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนจะมจีํานวนรวมกนัไม่เกนิ 1 แสนลา้นบาทหรอืออกและเสนอ
ขายเป็น สกุลเงนิตราต่างประเทศอื�นในจาํนวนเทยีบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวขึ&นอยู่กบัดุลยพนิิจของธนาคาร
และความจาํเป็นของธนาคารในการใชเ้งนิทุนดงักล่าวรวมถงึเงื�อนไขต่าง ๆ ดงัต่อไปนี& 

ประเภท : หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท (รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ
หุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทุน หุน้กูแ้ปลงสภาพ  หุน้กูจ้ากการแปลงสนิทรพัย ์หุน้กูม้ปีระกนั 
หุน้กู้ไม่มปีระกนั และ/หรอื หุ้นกู้อนุพนัธ์) ทั &งนี&ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที�มกีารเสนอ
ขายหุน้กู ้

จาํนวนเงนิและสกุลเงนิ : ตน้เงนิของหุน้กูเ้มื�อนบัรวมหุน้กูท้ี�ออกแลว้และยงัไมไ่ถ่ถอนจะมจีาํนวนไม่เกนิ 1 แสน
ลา้นบาท หุน้กูอ้าจออกเป็นสกุลเงนิบาทหรอืสกุลเงนิตราต่างประเทศอื�นในจาํนวนที�
เทยีบเท่าคาํนวณตามอตัราแลกเปลี�ยนที�ใช ้ณ เวลาที�มกีารเสนอขายหุน้กู ้

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรอื ผู้ลงทุนในวงจํากดั 
หรอืผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนั/ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/
หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎระเบยีบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�มผีลบงัคบัใชใ้นขณะที�
ขายหุน้กูน้ั &น หุน้กูอ้าจเสนอขายใหก้บันักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั &งเดยีว
เต็มจํานวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็น
คราวๆ ไป และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควร
หุ้นกู้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรพัย์อื�น หรือออกและเสนอขายรวมกับ
หลกัทรพัยอ์ื�นกไ็ด ้ 

อตัราดอกเบี&ยและ
ผลตอบแทน 

: อตัราดอกเบี&ยและผลตอบแทนขึ&นอยู่กบัสภาวะตลาด ณ เวลาที�มกีารออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู้ที�ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั &งนี&
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอื สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืกฎระเบยีบอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�มี
ผลบงัคบัใชใ้นขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั &น 

ระยะเวลาไถ่ถอน : ระยะเวลาไถ่ถอนขึ&นอยู่กบัสภาวะตลาด ณ เวลาที�มกีารออกและเสนอขายหุน้กู ้
การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 
: ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมสีทิธ ิหรอือาจไม่มสีทิธขิอให้ธนาคารไถ่ถอนหุน้กูก่้อนระยะเวลาไถ่ถอน 

ธนาคารอาจม ีหรอือาจไม่มสีทิธทิําการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนระยะเวลาที�กําหนด ทั &งนี&ขึ&นอยู่
กบัเงื�อนไขและขอ้กาํหนดของหุน้กูท้ี�ออก ณ เวลานั &น ๆ  

 นอกจากนี& ขอมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ในการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืบุคคลหนึ�งบุคคลใด หรอืหลายบุคคลรวมกนั มอีาํนาจในการกาํหนดเงื�อนไขเกี�ยวกบัการ
เสนอขาย เช่น อตัราดอกเบี&ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที�เสนอขายในแต่ละครั &ง ผูท้ําหน้าที�เป็นนายทะเบยีน ผูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กู ้เป็นตน้ และมอีาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหุน้กูต้ามความจาํเป็น ตลอดจนมอีาํนาจลงนามในเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจําเป็นและสมควร รวมทั &งให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร
สามารถมอบอาํนาจช่วงใหบุ้คคลหนึ�งบุคคลใด หรอืหลายบุคคลรวมกนั มอีาํนาจในการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย”  
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ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร นําเสนอต่อที�ประชุมผู้

ถอืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   
 

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี&ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 19,795,291,530 เสยีง คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.9997 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ยจํานวน 43,296 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0002 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีงจาํนวน 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของผูถ้อื
หุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

 
ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 
มติที�ประชุม 

 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัแิกไ้ขมตทิี�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั &งที� 19 ประชมุเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2556  
เกี�ยวกบัการออกและจดัจาํหน่ายหุน้กูข้องธนาคาร (วาระที� 8) ตามที�เสนอ 
 
วาระที� 12   เรื�องอื�น (ถ้ามี) 
 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 
 
 เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืมขีอ้คดิเหน็เพิ�มเตมิหรอืเสนอเรื�องอื�นใดใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอกี ประธานฯ จงึ
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที�ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที�เป็น
ประโยชน์ และขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา 16.21 น. 

 
 ลงชื�อ         -ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็- ประธานที�ประชุม                              
                   (ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ เด๊า เมง็)         
                                                    
 
 

  ลงชื�อ             - ฐาภพ คลี �สวุรรณ - เลขานุการบรษิทั                           
                    (นายฐาภพ คลี�สุวรรณ) ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  


