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หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 21  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
       วนัที� 16  มีนาคม 2558 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 21 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั -งที� 21 (“ที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น”) ในวนัศุกร์ที� 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั -น 
9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี -  
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 20 เมื�อวันที� 11 เมษายน 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 20 ได้จัดขึ -นเมื�อวันที� 11 เมษายน 2557 โดยมีสําเนา
รายงานการประชมุตามที�แนบมาพร้อมนี - ตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 20 ได้จดั
ขึ -นเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557  ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557  ไว้ในรายงาน
ประจําปี 2557  ตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 
ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัต้องมีการ
จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปีสิ -นสดุ ณ รอบปีบญัชี และนําเสนอที�ประชมุใหญ่สามญัผู้
ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ -นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 
โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ข้อมลูทางการเงินซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี - 



  H

  งบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

ธนาคารและบริษัทยอ่ย  ธนาคาร 

สนิทรัพย์รวม 274,144 273,446 ล้านบาท 

หนี -สนิรวม 251,456 251,219 ล้านบาท 

รายได้รวม 10,506 8,600 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 989 942 ล้านบาท 

กําไรตอ่หุ้น 0.05 0.04 บาท 

  รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลําดบัที� 2 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ -นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้ว  
 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารมีผลกําไรสทุธิจํานวน 941,525,029 บาท  คณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2557 เป็นสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 47,100,000 บาท ทั -งนี - เพื�อเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 116  และตามข้อบงัคบัของ
ธนาคารข้อ 44 ซึ�งกําหนดให้ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สทุธิประจําปี  หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี -จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  และสว่นที�เหลอืให้โอนไปเป็นกําไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 894,425,029 บาท 
   
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ซึ�งต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในสว่นของเงินกองทุนเพื�อการดําเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร  
ดงันั -น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 ในอัตราหุ้ นละ 0.0075 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทั -งสิ -น 
158,136,585.19  บาท  ทั -งนี - การจ่ายเงินปันผลในอตัราที�เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดย
ธนาคารจะยงัคงมีเงินกองทนุที�แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารได้อยา่งตอ่เนื�อง 

 รายละเอียดเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล ปี 2557 และปี 2556  

 ปี 2557  (ปีที�เสนอ) ปี 2556 

กําไรสทุธิ (บาท) 941,525,029.37 1,282,412,728.34 
จํานวนหุ้น    21,084,878,025 21,084,878,025 
เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.0075 0.01 
รวมเป็นเงินจา่ยปันผลทั -งสิ -น (บาท)  158,136,585.19  210,848,780.25 



  N

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
การจัดสรรกําไรประจําปี 2557 ตามที�คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยธนาคารกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวัน
พฤหสับดีที� 23 เมษายน 2558 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตาม 
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนัศกุร์ที� 24 เมษายน 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปัน
ผลในวนัศกุร์ที� 8 พฤษภาคม 2558 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอตัราที�
เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั -งสอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนั 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ย ในรายงานประจําปี 2557 ของธนาคารสาํหรับประกอบการพิจารณา
ของผู้ ถือหุ้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   
สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ เห็นควรเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ยอ่ยประจําปี 2558 โดยคงอตัราคา่ตอบแทนเดิมของกรรมการธนาคารและกรรมการชดุยอ่ยไมเ่ปลี�ยนแปลง มีรายละเอียด
ดงันี -   

รายละเอียดเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2558 และปี 2557 
1. คา่เบี -ยประชมุและคา่รับรองคณะกรรมการ     

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 (ปีที�เสนอ)  ปี 2557 
1.  คา่เบี -ยประชมุรายเดือน   

• ประธานกรรมการ 130,000 บาท/คน 130,000 บาท/คน 
• รองประธานกรรมการ 88,000 บาท/คน 88,000 บาท/คน 
• กรรมการ 

 
44,000 บาท/คน 44,000 บาท/คน 

  2.   คา่รับรองรายเดือน   
• ประธานกรรมการ 70,000 บาท/คน 70,000 บาท/คน 

 
2.  คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย  

 กรรมการที�ได้รับแตง่ตั -งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ ของธนาคาร ได้รับคา่ตอบแทนเพิ�มเป็นคา่
เบี -ยประชมุรายเดือน ดงันี - 



  Z

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 (ปีที�เสนอ)  ปี 2557 

คา่เบี -ยประชมุรายเดือน   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ   
• ประธาน 72,000 บาท/คน 72,000 บาท/คน 
• กรรมการ 40,000 บาท/คน 40,000 บาท/คน 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ   
• ประธาน 52,000 บาท/คน 52,000 บาท/คน 
• กรรมการ 40,000 บาท/คน 40,000 บาท/คน 

 หมายเหต ุ คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยสว่นใหญ่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยนั -น  
 แต่กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด  
 (ทั -งนี - กรรมการจะเป็นผู้ เสยีภาษีเงินได้ที�เกิดขึ -น) 
 

วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2558 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั -งผู้สอบ
บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตั -งผู้สอบบญัชีรายเดิมให้ทําหน้าที�ต่อไปอีกก็ได้ 
ทั -งนี - โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมีกระบวนการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบปี 2558 และเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั -งสํานกังานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตามรายชื�อต่อไปนี - เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารประจําปี 2558 โดยกําหนดให้ผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึ�งดงัรายชื�อตอ่ไปนี - มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

 
 ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที� 
จํานวนปีที�สอบบญัชี 
ให้กบัธนาคาร 

ปีที�เป็นผู้สอบ 
บญัชีของธนาคาร 
 1. นางอโนทยั  ลกิีจวฒันะ 3442 - - 

H. นางอณุากร  พฤฒิธาดา 3257 - - 
N. นายไพบลู ตนักลู 4298 - - 

 
  ทั -งนี - บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�มีชื�อเสียง มีความเป็นอิสระ

รวมทั -งมีความรู้ ความเชี�ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจดัการที�ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้าน
อื�นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามรายชื�อข้างต้นและบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จํากดั ไม่
มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีหรือรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร  บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดงักลา่ว รวมทั -งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
แล้ว 

 

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และ
คา่ตอบแทนอื�น เป็นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท อนัประกอบด้วย 



  ]

 
 

 

นอกจากนี - บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยงัเป็นผู้ สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ 
 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั 
2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

3.   บริษัท  เวิลด์ลสี  จํากดั  

 

  
2558 2557 % เพิ�มขึ -น/ 

 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย บาท บาท (ลดลง) 

- ตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอ่ย 1,470,000 1,570,000 (6) 

- ตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอ่ยเพื�อ CIMB Group - 60,000 (100) 

               รวมคา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,470,000 1,630,000 (10) 

     คา่สอบบญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ * 400,000 170,000 135 

*ธนาคารไดเ้ปิดทําการสาขาเวียงจนัทน์ในวนัที�  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
  ทั -งนี -คา่สอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นของกลุม่ธนาคารสําหรับปี 2558 รวมเป็นจํานวนเงินทั -งสิ -น 11,460,000 บาท ลดลง

ร้อยละ 5 เมื�อเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นปี 2557 จํานวน 12,100,000 บาท สําหรับค่าตอบแทนอื�น 
(non-audit fee) ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอื�นจากสํานกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั และ
ไมไ่ด้รับบริการอื�นจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี 
 

 2558 
บาท 

2557 
บาท 

% เพิ�มขึ -น/ 
(ลดลง) 

- สอบทานงบการเงินสาํหรับไตรมาสที� 1 และ 3 2,000,000 2,340,000 (15) 
- ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดสิ -นสดุ มิถนุายน

และสาํหรับปีสิ -นสดุธนัวาคม       

 
5,200,000 

 
5,590,000 

 
(7) 

- ตรวจสอบกรณีพิเศษเพื�อธปท. 540,000 530,000 2 
                 รวมคา่สอบบญัชี 7,740,000 8,460,000 (9) 
- ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ -นสุดธันวาคม     

เพื�อ CIMB Group           
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

- 
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื�อ ธปท. 650,000 640,000 2 
                รวมคา่ตอบแทนอื�น 1,850,000 1,840,000 1 
                รวมคา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอื�น                                    9,590,000 10,300,000 (7) 
    



  j

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติแต่งตั -งให้ นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3442 
และ/หรือ นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 3257 และ/หรือ นายไพบลู ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที� 4298  ในนามบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ประจําปี 2558  โดยกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารและคา่ตอบแทนอื�นเป็นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่า
สอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 1,870,000 บาท รวม
จํานวนเงินคา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอื�นของกลุม่ธนาคารปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท 
 
วาระที� @        พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18  กําหนดให้
ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั -ง กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการที�จะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ�งพ้นจาก
ตําแหน่งนั -น อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ�งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั -งนี -มีกรรมการที�ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก่ 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง กรรมการ 
2.  ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ 
3.  นายสภุคั  ศิวะรักษ์  กรรมการ 

 
ทั -งนี -  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเพื�อเข้ารับการเลือกตั -งเป็นกรรมการ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และขั -นตอนไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร ทั -งนี - ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบคุคลเข้ามายงัธนาคาร   
 
อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาเลอืกตั -งกรรมการทั -ง 3 คนข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง  ธนาคาร
ไม่ได้ผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ เนื�องจากมีกรรมการผู้มี
สว่นได้เสยีในการพิจารณาเรื�องดงักลา่ว ดงันั -น ธนาคารจึงนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
และให้ความเห็นโดยตรง  
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําเสนอที�
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตั -งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั -ง 3 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง   เนื�องจากเห็นวา่กรรมการทั -ง 3 คน เป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการ รวมทั -งไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของหนว่ยงานที�กํากบัดแูลและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  นอกจากนี -เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ  มี
ความรู้  มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  มีทกัษะ  มีความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบัธนาคาร  เต็มใจที�จะอทิุศ
เวลาและความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการ  มีประวตัิการทํางานที�โปร่งใส  มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งเป็นอิสระ โดยกรรมการทั -ง 3  คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว  ดงันั -นจึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
เลอืกตั -งกรรมการทั -ง 3 คน ได้แก่ (l) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง (H) ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม และ (3) นายสภุคั ศิวะ
รักษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  
ทั -งนี - ประวตัิของกรรมการแตล่ะคนที�ได้รับการเสนอชื�อปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� 3 



  m

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)   
จาํนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 10,542,439,012.50 บาท 

 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 
6,325,463,407  หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลอ่งตวั และเพื�อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความ
เพียงพอเพื�อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื�อรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้อยู่ในระดบัที�
เหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) 
จํานวน  3,162,731,703.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 6,325,463,407  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจาณาอนมุตัิ
เพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวน 3,162,731,703.50  บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหมจํ่านวน 6,325,463,407  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด

ทะเบียนของธนาคาร 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคารตามที�เสนอขออนมุตัิในวาระที� 8 โดย
ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี - 
  
 

“ข้อ Z.ทนุจดทะเบียน จํานวน 13,705,170,716.00 บาท  (หนึ�งหมื�นสามพนัเจ็ดร้อยห้าล้านหนึ�งแสน
เจ็ดหมื�นเจ็ดร้อยสบิหกบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น 27,410,341,432 หุ้น (สองหมื�นเจ็ดพนัสี�ร้อยสบิล้านสามแสนสี�
หมื�นหนึ�งพนัสี�ร้อยสามสบิสองหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น   
หุ้นสามญั 27,410,341,432 หุ้น (สองหมื�นเจ็ดพนัสี�ร้อยสบิล้านสามแสนสี�

หมื�นหนึ�งพนัสี�ร้อยสามสบิสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคารในวาระที� 8  ทั -งนี - ให้บคุคล
ที�คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�ง
ของนายทะเบียน 
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วาระที� 10    พิจารณาอนุมัติจดัสรรหุ้นสามัญออกใหม่จาํนวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ�มทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป”) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถอืหุ้น และกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนตามสทิธิแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อกําหนดเกี�ยวกับการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป 
(General Mandate) เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนมุตัิที�ประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ลว่งหน้าถึงกรอบการเพิ�มทนุ (จํานวน
หุ้นและประเภทการจดัสรร) และการมอบอํานาจให้คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุตามความ
เหมาะสมภายใต้กรอบที�ขออนมุตัิไว้ นอกจากนี - เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลอ่งตวั และเพื�อให้เงินกองทนุ
ของธนาคารมีความเพียงพอ  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิ
ดงันี - 

(1)   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 6,325,463,407 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจ
ทั�วไป (General  Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึ�งผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (“หุ้นเพิ�มทนุ
ตามสทิธิแบบมอบอํานาจทั�วไป”) ไมเ่กินร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัที�คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ�มทนุ โดย ณ 
วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวนทั -งสิ -น 10,542,439,012.50 บาท  

 (2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ
บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจพิจารณากําหนดวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทั�วไป ไมว่า่จะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกนัหรือหลายคราว  และให้มีอํานาจ
ในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย ข้อกําหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิรวมถึง
กําหนดวนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุบญัชี และพกัการโอนหุ้น และวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื -อหุ้น 
รายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุนี - และการลงนามในเอกสารใดๆ ที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนดําเนินการอย่างใดๆ ทั -งหลายทั -งปวงที�จําเป็นและเหมาะสมอนัเกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน
ตามสทิธิแบบมอบอํานาจทั�วไปและการเพิ�มทนุจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั -งการให้ข้อมลูและยื�นเอกสารหลกัฐานใดๆ 
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหนว่ยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  

(3) การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที�ธนาคารจดัประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559  หรือภายในวนัที�กฎหมายกําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั -งถดัไป แล้วแต่
วนัใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ -นภายหลงัจากที�ธนาคารได้รับการอนญุาตและยินยอมให้ดําเนินการจากหน่วยงานราชการที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั และมีการจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนและแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิดงักลา่วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

วาระที� 11    พิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที�  19 ประชุมเมื�อวันที�  12 เมษายน 
  2556 เกี�ยวกับการออกและจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที� 8) 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 19 ประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2556 มีมติ
อนมุตัิให้ธนาคารระดมทนุเพื�อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุชนิด
และทกุประเภท โดยเมื�อนบัรวมหุ้นกู้ ที�ออกแล้ว และยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน 70,000 ล้านบาท ทั -งกําหนด
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วิธีการเสนอขายเป็นแบบครั -งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายบางสว่น และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) ตามแต่
ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึ�งตอ่ไปนี -จะเรียกวา่ “มติที�ประชุมในครั�งก่อน”) 

 

เพื�อเป็นการเพิ�มความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร และเพิ�มประสิทธิภาพของแผนกลยทุธ์
ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้องการของลกูค้าและการพฒันาตลาดทนุของประเทศไทย และเพื�อความชดัเจนใน
เรื�องการออกหุ้นกู้ ในลกัษณะหมนุเวยีน (Revolving) ได้จากมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั -งก่อน จึงเป็นการสมควรที�จะเสนอต่อ
ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อแก้ไขมติที�ประชุมในครั -งก่อน เพื�อขออนมุตัิให้ธนาคารขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว 
และสามารถออกหุ้นกู้ทกุประเภทในลกัษณะหมนุเวียนได้ เนื�องจาก 

1)    เพื�อรองรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ�งคาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยจะ
กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพิ�มการดํารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องขั -นตํ�ารองรับเงินสดไหลออกสุทธิ
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยการออกหุ้นกู้ ของ
ธนาคารนั -น ธนาคารสามารถนําเงินที�ได้จากการออกหุ้นกู้มาใช้ได้โดยไมถ่กูนํามาคํานวณ LCR จนกวา่หุ้นกู้นั -น
จะมีอายคุงเหลอืน้อยกวา่ 30 วนั  

2)    จากความสําเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้อนพุนัธ์ต่อผู้ลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายใหญ่ (High Net Worth 
Investors) ในปีที�ผา่นมา ทําให้ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจเพิ�มเติม โดยคาดวา่จะเสนอขายหุ้นกู้อนพุนัธ์ในปี 
พ.ศ. 2558 จํานวนกวา่ 1 หมื�นล้านบาท 

3)   การระดมทุนโดยการออกหุ้ นกู้ ระยะกลางและระยะยาวนั -นจะเป็นการเพิ�มความคล่องตัวในการบริหาร
โครงสร้างเงินทุนของธนาคารและการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพิ�มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของ
ธนาคาร   

 
ประเด็นสาํคญัที�จะแก้ไขคือการแก้ไขจํานวนเงินที�ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไมเ่กิน 7 หมื�นล้านบาทเป็นไมเ่กิน 1 แสน 
ล้านบาทพร้อมเงื�อนไขการเสนอขายในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ทกุ 
ประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที�ประชมุดงักลา่วให้เป็นข้อความดงัตอ่ไปนี - 
“อนมุตัิให้ธนาคารระดมทนุเพื�อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุชนิด
และทกุประเภทโดยเมื�อนบัรวมหุ้นกู้ ที�ออกแล้ว และยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน 1 แสนล้านบาทหรือออกและ
เสนอขายเป็น สกุลเงินตราต่างประเทศอื�นในจํานวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล ่าวขึ -นอยู่กบัดลุยพินิจ
ของธนาคารและความจําเป็นของธนาคารในการใช้เงินทนุดงักลา่วรวมถึงเงื�อนไขตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี - 
 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ ไม่ด้อย
สทิธิ หุ้นกู้ ที�มีลกัษณะคล้ายทนุ หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้น
กู้ มีประกัน หุ้ นกู้ ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้ นกู้ อนุพันธ์) ทั -งนี -ตามสภาวะตลาด ณ 
เวลาที�มีการเสนอขายหุ้นกู้  

จํานวนเงินและสกลุเงิน : ต้นเงินของหุ้นกู้ เมื�อนบัรวมหุ้นกู้ ที�ออกแล้วและยงัไมไ่ถ่ถอนจะมีจํานวนไมเ่กิน 1 
แสนล้านบาท หุ้นกู้อาจออกเป็นสกลุเงินบาทหรือสกลุเงินตราตา่งประเทศอื�นใน
จํานวนที�เทียบเทา่คาํนวณตามอตัราแลกเปลี�ยนที�ใช้ ณ เวลาที�มกีารเสนอขายหุ้นกู้  
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การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ ลงทุนใน
วงจํากดั หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั/ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
ที�มีผลบงัคบัใช้ในขณะที�ขายหุ้นกู้นั -น หุ้นกู้อาจเสนอขายให้กบันกัลงทนุทกุประเภท 
และอาจเสนอขายครั -งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายบางสว่น และ/หรือ เสนอขาย
เป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) 
ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรหุ้นกู้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลกัทรัพย์อื�น 
หรือออกและเสนอขายรวมกบัหลกัทรัพย์อื�นก็ได้  

อตัราดอกเบี -ยและ
ผลตอบแทน 

: อตัราดอกเบี -ยและผลตอบแทนขึ -นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที�มีการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  หรือเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของหุ้ นกู้ ที�ออก ณ เวลา
ดงักลา่ว ทั -งนี -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบ
อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลบงัคบัใช้ในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั -น 

ระยะเวลาไถ่ถอน : ระยะเวลาไถ่ถอนขึ -นอยูก่บัสภาวะตลาด ณ เวลาที�มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่

ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที�กําหนด 
ทั -งนี -ขึ -นอยูก่บัเงื�อนไขและข้อกําหนดของหุ้นกู้ ที�ออก ณ เวลานั -น ๆ  

นอกจากนี - ขอมติที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลหนึ�งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการกําหนดเงื�อนไขเกี�ยวกับการ
เสนอขาย เช่น อตัราดอกเบี -ย ระยะเวลาการเสนอขาย มลูคา่ที�เสนอขายในแต่ละครั -ง ผู้ ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  เป็นต้น และมีอํานาจดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ตามความจําเป็น ตลอดจนมีอํานาจลงนามในเอกสารที�
เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจําเป็นและสมควร รวมทั -งให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารสามารถมอบอํานาจช่วงให้บุคคลหนึ�งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการดําเนินการ
ดงักลา่วด้วย”  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
แก้ไขมติที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 19 ประชุมเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2556 เกี�ยวกบัการออกและจดัจําหน่ายหุ้นกู้
ของธนาคาร (วาระที� 8) ตามที�เสนอ 
 
วาระที� 12 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที�ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสยัหรือ

คําถามเกี�ยวกับวาระการประชุม  สามารถส่งคําถามล่วงหน้ากลบัมายงัธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของ
ธนาคารได้ที� Shareholder.services1@cimbthai.com โดยสง่คําถามได้ตั -งแต่วนัที� 26 มีนาคม 2558 ถึงวนัที� 2 เมษายน 
2558 



  ll

 อนึ�ง เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 21 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ -น ขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําหนงัสือที�ระบุชื�อผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสือมอบฉันทะซึ�งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว
ตามที�ได้แนบมา  พร้อมหลกัฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวนัประชุม หรือสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้เลขานกุารธนาคารก่อนเริ�มการประชมุ โดยธนาคารได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 21 ในวนัพฤหสับดีที� 12 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนัศุกร์ที� 13 
มีนาคม 2558 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสภุคั ศิวะรักษ์) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 


