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ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไม่เข้าร่วมประชุม
นายพรชัย ปทั มินทร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
ผูส้ อบบัญชีทีเข้าร่วมประชุม
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นางสาวบุษบา กุลศิรธิ รรม
ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานของทีประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับผู้
ถือหุน้ ทีได้มาเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นครัง& นี& และแจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่ามีผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 288 ราย รวม
จํานวนหุน้ ได้ 12,466,375 หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจํานวน 303 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ 19,779,954,205 หุน้ รวมจํานวนผูถ้ อื
หุน้ ทีเข้าประชุมด้วยตนเองและผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะ เป็ น 591 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถือรวมกันได้ทงั & สิน& 19,792,420,580 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 93.8702 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทัง& หมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิ ดการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที 21
เริมประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครัง& นี& มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
ธนาคารและผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชือผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีกล่าวข้างต้น
หลังจากนัน& ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิทีดีใ นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯ จึงเชิญผูแ้ ทนจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้เชิญผูถ้ อื หุน้ เป็ นสักขีพยาน
ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคารด้วย
ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลีสุวรรณ เลขานุการบริษทั ชีแ& จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ซึงเลขานุการบริษทั
ชีแ& จงสรุปดังนี&
กรณีถา้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน& ๆ ในตอนท้ายของ
การรายงานว่า ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทนํี าเสนอ
กรณีหากมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน กาเครืองหมายถูก ( ) ลงในกรอบสีเหลียมของบัตรลงคะแนนเสียงทีแจกให้
ไป และชูมือขึน& เพือรอให้เจ้าหน้าทีของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านนํ ามานับคะแนน เว้นแต่ใ นบางวาระที
ประธานฯ อาจกําหนดวิธีการเป็ นอย่างอืนตามความเหมาะสม สําหรับการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน& และจะนําคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทัง& หมดทีเข้าประชุมส่วนทีเหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน& ๆ
เว้นแต่ในวาระเลือกตัง& กรรมการจะใช้วธิ กี ารนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของธนาคาร ส่วนผูท้ มาประชุ
ี
มโดยการรับมอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ ทีได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะด้วยนัน& ธนาคารจะทําการนับคะแนนตามทีออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือมอบฉันทะซึงธนาคารได้บนั ทึกคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว
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นอกจากนี& ธนาคารได้เปิ ดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ดังนัน& จํา นวนผู้ถือ หุ้น และจํานวนหุ้นในแต่ ล ะวาระการประชุม อาจมีการเปลียนแปลงไปตามจํา นวนผู้เข้าประชุม ทีได้ร ับ
ลงทะเบียนไว้
หลังจากนัน& ประธานฯ ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระและขอให้รองประธานกรรมการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี&
วาระที 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 20 เมือวันที 11 เมษายน 2557

รองประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที 20 ซึงประชุมเมือวันที 11
เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีธนาคารได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ว
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดซักถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,792,226,288 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9916 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 1,632,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0082 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 15,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที ครัง& ที 20 ซึงประชุมเมือวันที 11 เมษายน 2557
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นกิ จการของธนาคารในรอบปี 2557

รองประธานฯ แถลงต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2557 ของธนาคาร ซึงได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ น
ผูร้ ายงานสรุปให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2557 ต่อที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี&
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•

•

•

•

ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปี สน&ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน
1,236.0 ล้านบาท และกําไรสุทธิจํานวน 988.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.2 และร้อยละ 33.6 ตามลําดับ
เมือเปรียบเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษทีสําคัญ คือ ส่วนแบ่ง
กําไรจากการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของบสท. กําไรจากการชําระบัญชีของบริษทั ย่อยแห่งหนึงของ
ธนาคาร กําไรจากการไถ่ถอนกองทุนรวมวายุภกั ษ์a เงินปนั ผลจากกองทุนรวมวายุภกั ษ์ 1 และสํารองหนี&
สงสัยจะสูญทีเกิดจากการตัง& สํารองพิเศษเพือเตรียมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ
เงินให้สนิ เชือและดอกเบีย& ค้างรับสุทธิจํานวน 184.4 พันล้านบาท เพิมขึน& จํานวน 18.1 พันล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.9 จากปี 2556 ซึงการเติบโตของสินเชือส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชือรายย่อย
กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก รวมตั cวแลกเงิน หุ้นกู้ จํานวน 205.1 พันล้านบาท เพิมขึ&นร้อยละ 9.9 จากสิน& ปี
2556 ซึงมีจาํ นวน 186.7 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึน& ของเงินฝากประจํา
ในสภาวะการแข่งขันทีรุนแรงในตลาดทัง& ด้านเงินฝากและเงินให้สนิ เชือ กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย
สามารถดํารงอัตราส่วนรายได้ดอกเบีย& สุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย (Net Interest Margin – NIM) สําหรับปี
2557 อยู่ทร้ี อยละ 3.37 เพิมขึน& ร้อยละ 0.19 เมือเทียบกับปี 2556 อยู่ทร้ี อยละ 3.18 โดยธนาคารสามารถ
ควบคุมต้นทุนเงินฝากทีดีขน&ึ

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รายงานต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่ มีผู้ใ ดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่ อทีประชุม ผู้ถือหุ้นว่ า วาระนี&เ ป็ น การรายงานเกียวกับ ผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2557 เพือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2557

รองประธานฯ เสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี
สิน& สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงธนาคารได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้พจิ ารณาเป็ นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม
แล้ว และขอให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร เป็ นผู้รายงานสรุปต่ อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณา
เกียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สน&ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารแถลงต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า งบการเงินทีเสนอต่อทีประชุมนี&
เป็ นงบการเงินทีบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ผูส้ อบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดสรุป ได้ดงั นี&
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•

•
•
•

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557 มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 274.1 พันล้านบาท
สินเชือรวมดอกเบีย& ค้างรับอยู่ที 195.1 พันล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 55.3 พันล้านบาท
หนี&สนิ รวมมีจาํ นวน 251.5 พันล้านบาท โดยมีเงินฝาก 183.9 พันล้านบาท และเงินกูย้ มื 24.5 พันล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 22.7 พันล้านบาท ซึงเป็ นทุนทีออกและชําระแล้ว จํานวน 10.5 พันล้านบาท
ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่อย สําหรับปี สน&ิ สุด 31 ธันวาคม 2557 มีผลกําไรสุทธิ 989 ล้าน
บาท โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 10,506 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และหนี&สญ
ู และหนี&สงสัย
จะสูญจํานวน 9,271 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รายงานต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,792,888,882 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9904 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 1,632,050 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0082 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 260,042 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0013 ของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั งิ บแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สน&ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ทีผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงิ นปันผล
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้

ถือหุน้
•

•

•

ผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคารสําหรับปี สน&ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต มีผลกําไรสุทธิจาํ นวน 941,525,029 บาท
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี
2557 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 47,100,000 บาท และส่วนทีเหลือให้โอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือ
หลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 894,425,029 บาท
ั
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปนผลในอั
ตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึงต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพือการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคตของธนาคาร
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คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล สําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.0075 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคาร รวมเป็ นจํานวนเงิน
ทัง& สิน& ประมาณ 158 ล้านบาท
โดยธนาคารกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันพฤหัสบดีที 23 เมษายน 2558 (Record Date)
และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที 24 เมษายน 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปนั ผลในวันศุกร์ที 8
พฤษภาคม 2558
ทัง& นี& การจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารจะ
ยังคงมีเงินกองทุนทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนือง

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รายงานต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,793,164,160 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9894 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 1,897,701 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0095 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 193,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0009 ของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ิการ
จัดสรรกําไรประจําปี 2557 และจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
วาระที 5

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558

รองประธานฯ นํ าเสนอต่อทีประชุมผู้ถอื หุน้ ว่า คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจ การ ในอัตราทีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ รวมทัง& สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน
เพือให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอทีประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2558 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมของกรรมการ
ธนาคารและกรรมการชุดย่อยไม่เปลียนแปลง รายละเอียดดังนี&
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ค่าเบียประชุมและค่ารับรองรายเดือน
• ค่าเบียประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
• ค่ารับรอง
ประธานกรรมการ
ทัง& นี& กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษีเงินได้ทเกิ
ี ดขึน&

130,000 บาท ต่อ คน
88,000 บาท ต่อ คน
44,000 บาท ต่อ คน
70,000 บาท ต่อ คน

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย กรรมการทีได้รบั แต่งตัง& จากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ของธนาคาร ได้รบั ค่าตอบแทนเพิมเป็ นค่าเบี&ยประชุมเป็ นรายเดือน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ
ค่าเบียประชุมรายเดือน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

72,000 บาท ต่อ คน
40,000 บาท ต่อ คน
52,000 บาท ต่อ คน
40,000 บาท ต่อ คน

นอกจากนี& คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกี รรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ น
ประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยนัน& กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้า หน้ า ทีบริห ารแจ้ง ว่ า ไม่ ข อรับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยข้อ มู ล เกียวกับ บทบาท หน้ า ทีและความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง& ค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล เพือให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบในรายงานประจําปี 2557
ของธนาคารตามทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,795,231,938 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9996 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม ไม่เห็นด้วยจํานวน 37,894 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม งดออกเสียงจํานวน 23,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
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ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
วาระที 6

พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2558 และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี

รองประธานฯ แถลงต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ทประชุ
ี
มใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง& ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตัง& ผูส้ อบบัญชีรายเดิมให้
ทําหน้าทีต่อไปอีกก็ได้ ทัง& นี& โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี
2558 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง& สํานักงานสอบบัญชีบริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชือต่อไปนี& เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจําปี 2558 โดยกําหนดให้
ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึงดังรายชือต่อไปนี&มอี าํ นาจทําตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
1. นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

3442

2. นางอุณากร พฤฒิธาดา
3. นายไพบูล ตันกูล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

3257
4298

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี มใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีและค่าตอบแทน
อืน เป็ นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีตามทีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมทีได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ อื หุน้
ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
นอกจากนี& บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริษทั ย่อยของธนาคารจํานวน 3 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
2. บริษทั ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริษทั เวิลด์ลสี จํากัด
ทัง& นี& ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2558 รวมเป็ นจํานวนเงินทัง& สิน& 11,460,000
บาท ลดลงร้อ ยละ 5 เมือเปรีย บเทีย บกับ ค่ า สอบบัญ ชีแ ละค่ า ตอบแทนอืนปี 2557 จํ า นวน 12,100,000 บาท สํา หรับ
ค่าตอบแทนอืน (non-audit fee) ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้รบั บริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทผูี ส้ อบบัญชี
สังกัด และไม่ได้รบั บริการอืนจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลเสนอต่อทีประชุมฯแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
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รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,795,270,503 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9997 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 37,894 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 15,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั แิ ต่งตัง&
นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 3442 และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที
3257 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอืน
เป็ นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษทั ย่อยของ
ธนาคารเป็ นจํานวนเงิน1,870,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารปี 2558 เป็ นจํานวน
เงิน 11,460,000 บาท
วาระที 7

พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

รองประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ
18 กําหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง& กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ ง และในปี ต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ ง
นัน& อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ซึงในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& นี& มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ งตาม
วาระจํานวน 3 คน ได้แก่
1.
2.
3.

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นายสุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพือเข้ารับการ
เลือกตัง& เป็ นกรรมการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขัน& ตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทัง& นี& ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ
บุคคลเข้ามายังธนาคาร
คณะกรรมการ (ซึงไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
เลือกตัง& กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง& 3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากเห็นว่า
กรรมการทัง& 3 คน เป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทัง& ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานทีกํากับดูแลและกฎหมายทีเกียวข้อง โดยกรรมการทัง& 3 คน ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ซึงประวัตโิ ดยย่อของกรรมการทัง& 3 ท่าน ธนาคารได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว
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ขณะเดียวกันธนาคารได้นํารูปถ่าย ชือ ประวัติของกรรมการทีจะรับเลือกตัง& ทัง& 3 คน แสดงบนจอภาพในห้อง
ประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง& กรรมการแทนกรรมการทีต้องออก
ตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตัง& กรรมการเป็ นรายบุคคล
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ทําหน้าทีประกาศผลคะแนน โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียง ดังนี&
1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
กรรมการ
เห็นด้วย
19,795,282,325 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย

32,839 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

15,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
19,795,270,225 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย

32,839 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

27,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9997 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0000 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.9996 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

3. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการ
เห็นด้วย
19,795,269,718 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9996 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
32,839 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
27,607 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง&
(1) ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง (2) ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม และ (3) นายสุภคั ศิวะรักษ์ กรรมการทีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง
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วาระที 8

พิ จารณาอนุมตั ิ เพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน
3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จาํ นวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํ นวน 6,325,463,407 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ อื

หุน้
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารแถลงต่อทีประชุมผู้ถอื หุน้ ว่า เพือให้การดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารมีความคล่องตัวเพือให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพือรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคาร
และเพือรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มกี ารเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน
13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 6,325,463,407 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารนําเสนอต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,795,279,430 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9997 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 54,939 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 557 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมี
สิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน อนุ ม ัติเ พิมทุ น จดทะเบีย นของธนาคารแบบมอบอํา นาจทัวไป (General Mandate) จํ า นวน
3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 10,542,439,012.50 บาท บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน
13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 6,325,463,407 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
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วาระที 9

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ แ ก้ ไขหนั ง สื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคาร ข้อ 4. เพือให้ ส อดคล้ องกับ การเพิ มทุ น จด
ทะเบียนของธนาคาร

รองประธานฯ นําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที
เสนอขออนุมตั ใิ นวาระที 8 จึงขออนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 โดยใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี&
“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จํานวน 13,705,170,716.00 บาท (หนึงหมืนสามพันเจ็ดร้อยห้าล้านหนึงแสนเจ็ดหมืนเจ็ด
ร้อยสิบหกบาท) แบ่งออกเป็ น 27,410,341,432 หุน้ (สองหมืนเจ็ดพันสีร้อยสิบล้านสามแสนสีหมืนหนึงพันสีร้อยสามสิบสองหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็ น หุน้ สามัญ 27,410,341,432 หุน้ (สองหมืนเจ็ดพันสีร้อยสิบล้านสาม
แสนสีหมืนหนึงพันสีร้อยสามสิบสองหุน้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ ไม่ม”ี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,795,297,269 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9998 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 37,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 557 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารในวาระที 8 ทัง& นี& ให้บุ คคลทีคณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และประธานเจ้า หน้ า ทีบริห าร
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติม
ถ้อยคําเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
วาระที 10

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญออกใหม่จาํ นวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นทีตราไว้ห้นุ ละ 0.50
บาท แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ มทุนตามสิ ทธิ แบบมอบอํานาจทัวไป”) ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิ มของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกําหนดเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรร
หุ้นเพิ มทุนตามสิ ทธิ แบบมอบอํานาจทัวไป
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รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ อื
หุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร แถลงต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ออกข้อกําหนดเกียวกับการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือให้บริษทั จดทะเบียนสามารถขอ
อนุ ม ัติทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ไว้ล่ ว งหน้ า ถึ ง กรอบการเพิมทุ น (จํ า นวนหุ้น และประเภทการจัด สรร) และการมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการมีอาํ นาจในการพิจารณาจัดสรรหุน้ เพิมทุนตามความเหมาะสมภายใต้กรอบทีขออนุ มตั ไิ ว้ นอกจากนี& เพือให้การ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพือให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาและอนุ มตั กิ ําหนดเงือนไขต่างๆ ที
เกียวข้องกับการเสนอขายหุน้ เพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป ดังนี&
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 6,325,463,407 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ซึงผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (“หุน้ เพิมทุนตามสิทธิ
แบบมอบอํานาจทัวไป”) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันทีคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิมทุน โดย ณ วันที 25
กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวนทัง& สิน& 10,542,439,012.50 บาท
(2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือบุคคลที
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน
ตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอขายหุน้ คราวเดียวกันหรือหลายคราว และให้มอี าํ นาจในการกําหนดราคา
เสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหุน้ ตามสิทธิรวมถึงกําหนดวันรวบรวมรายชือผู้
ถือหุน้ โดยวิธปี ิ ดสมุดบัญชี และพักการโอนหุน้ และวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิจองซือ& หุน้ รายละเอียดและเงือนไขอืนๆ
ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนนี& และการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนดําเนินการอย่าง
ใดๆ ทัง& หลายทัง& ปวงทีจําเป็ นและเหมาะสมอันเกียวข้องกับการเสนอขายหุน้ เพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไปและการเพิม
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทัง& การให้ขอ้ มูลและยืนเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง
(3) การจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังกล่าวให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทีธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2559 หรือภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง& ถัดไป แล้วแต่วนั ใดจะ
ถึงก่อน และจะเกิดขึน& ภายหลังจากทีธนาคารได้รบั การอนุ ญาตและยินยอมให้ดําเนินการจากหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง ซึง
รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร นําเสนอต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
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รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,795,279,430 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9997 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 54,939 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0002
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 557 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั จิ ดั สรร
หุน้ สามัญออกใหม่จาํ นวน 6,325,463,407 หุน้ โดยมีมลู ค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจทัวไป (General
Mandate) (“หุน้ เพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป”) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุน้ และกําหนด
เงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป
วาระที 11

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขมติ ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 19 ประชุมเมือวันที 12 เมษายน 2556
เกียวกับการออกและจัดจําหน่ ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที 8)
รองประธาน ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้

ถือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร แถลงต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ตามทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง& ที 19 ประจําปี 2556 เมือวันที 12 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ใิ ห้ธนาคารระดมทุนเพือใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้
ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ุกชนิดและทุกประเภท โดยเมือนับรวมหุน้ กูท้ ออกแล้
ี
ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนจะ
มีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน 70,000 ล้านบาท ทัง& กําหนดวิธกี ารเสนอขายเป็ นแบบครัง& เดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึงต่อไปนี&จะเรียกว่า “มติ ทีประชุมในครังก่อน”)
เพือเป็ น การเพิมความคล่ อ งตัว ในการบริห ารโครงสร้า งเงิน ทุ น ของธนาคาร และเพิมประสิทธิภาพของ
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย และเพือความ
ชัดเจนในเรืองการออกหุน้ กูใ้ นลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ได้จากมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ในครัง& ก่อน จึงเป็ นการสมควรทีจะ
เสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือแก้ไขมติทประชุ
ี
มในครัง& ก่อน เพือขออนุ มตั ิให้ธนาคารขยายวงเงินการออกหุ้นกู้
ดังกล่าว และสามารถออกหุน้ กูท้ ุกประเภทในลักษณะหมุนเวียนได้ เนืองจาก
1) เพือรองรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดย
จะกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพิมการดํารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องขัน& ตํารองรับเงินสดไหลออกสุทธิภายใต้ภาวะ
วิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยการออกหุน้ กูข้ องธนาคารนัน& ธนาคารสามารถนํา
เงินทีได้จากการออกหุน้ กูม้ าใช้ได้โดยไม่ถูกนํามาคํานวณ LCR จนกว่าหุน้ กูน้ นั & จะมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 30 วัน
2) จากความสําเร็จของการเสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ต่อผูล้ งทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth
Investors) ในปี ทผ่ี านมา ทําให้ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจเพิมเติม โดยคาดว่าจะเสนอขายหุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ในปี พ.ศ. 2558
จํานวนกว่า 1 หมืนล้านบาท
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3) การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ระยะกลางและระยะยาวนัน& จะเป็ นการเพิมความคล่องตัวในการบริหาร
โครงสร้างเงินทุนของธนาคารและการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพิมประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ประเด็นสําคัญทีจะแก้ไขคือการแก้ไขจํานวนเงินทีธนาคารจะออกหุน้ กูจ้ ากเดิมไม่เกิน 7 หมืนล้านบาทเป็ นไม่
เกิน 1 แสนล้านบาทพร้อมเงือนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุน้ กู้
ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติทประชุ
ี มดังกล่าวให้เป็ นข้อความดังต่อไปนี&
“อนุมตั ใิ ห้ธนาคารระดมทุนเพือใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ุกชนิดและ
ทุกประเภทโดยเมือนับรวมหุน้ กู้ทออกแล้
ี
ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 1 แสนล้านบาทหรือออกและเสนอ
ขายเป็ น สกุลเงินตราต่างประเทศอืนในจํานวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวขึน& อยู่กบั ดุลยพินิจของธนาคาร
และความจําเป็ นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงือนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี&
ประเภท
: หุน้ กูท้ ุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
หุน้ กูท้ มีี ลกั ษณะคล้ายทุน หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูจ้ ากการแปลงสินทรัพย์ หุน้ กูม้ ปี ระกัน
หุน้ กู้ไม่มปี ระกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุ พนั ธ์) ทัง& นี&ตามสภาวะตลาด ณ เวลาทีมีการเสนอ
ขายหุน้ กู้
จํานวนเงินและสกุลเงิน
: ต้นเงินของหุน้ กูเ้ มือนับรวมหุน้ กูท้ ออกแล้
ี
วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจาํ นวนไม่เกิน 1 แสน
ล้านบาท หุน้ กูอ้ าจออกเป็ นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอืนในจํานวนที
เทียบเท่าคํานวณตามอัตราแลกเปลียนทีใช้ ณ เวลาทีมีการเสนอขายหุน้ กู้
การเสนอขาย
: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจํากัด
หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบัน/ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องทีมีผลบังคับใช้ในขณะที
ขายหุน้ กูน้ ัน& หุน้ กูอ้ าจเสนอขายให้กบั นักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครัง& เดียว
เต็มจํานวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็ น โครงการ และ/หรือเป็ น
คราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
หุ้น กู้อ าจออกและเสนอขายแยกจาก หลัก ทรัพ ย์อืน หรือ ออกและเสนอขายรวมกับ
หลักทรัพย์อนก็
ื ได้
อัตราดอกเบีย& และ
: อัตราดอกเบีย& และผลตอบแทนขึน& อยู่กบั สภาวะตลาด ณ เวลาทีมีการออกและเสนอขาย
ผลตอบแทน
หุ้น กู้ หรือเป็ นไปตามข้อ กํา หนดและเงือนไขของหุ้น กู้ทีออก ณ เวลาดัง กล่ า ว ทัง& นี&
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้องทีมี
ผลบังคับใช้ในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั &
ระยะเวลาไถ่ถอน
: ระยะเวลาไถ่ถอนขึน& อยู่กบั สภาวะตลาด ณ เวลาทีมีการออกและเสนอขายหุน้ กู้
การไถ่ถอนก่อน
: ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีสทิ ธิ หรืออาจไม่มสี ทิ ธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนระยะเวลาไถ่ถอน
กําหนด
ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มสี ทิ ธิทําการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนระยะเวลาทีกําหนด ทัง& นี&ขน&ึ อยู่
กับเงือนไขและข้อกําหนดของหุน้ กูท้ ออก
ี ณ เวลานัน& ๆ
นอกจากนี& ขอมติทประชุ
ี
มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ในการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือบุคคลหนึงบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอาํ นาจในการกําหนดเงือนไขเกียวกับการ
เสนอขาย เช่น อัตราดอกเบีย& ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าทีเสนอขายในแต่ละครัง& ผูท้ ําหน้าทีเป็ นนายทะเบียน ผูแ้ ทนผูถ้ อื
หุน้ กู้ เป็ นต้น และมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกับหุน้ กูต้ ามความจําเป็ น ตลอดจนมีอาํ นาจลงนามในเอกสารทีเกียวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจําเป็ นและสมควร รวมทัง& ให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
สามารถมอบอํานาจช่วงให้บุคคลหนึงบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอาํ นาจในการดําเนินการดังกล่าวด้วย”
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ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร นําเสนอต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพิมเติมว่า วาระนี&ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 19,795,291,530 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9997 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 43,296 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002 ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ทีประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง& หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั แิ ก้ไขมติทประชุ
ี มใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที 19 ประชุมเมือวันที 12 เมษายน 2556
เกียวกับการออกและจัดจําหน่ายหุน้ กูข้ องธนาคาร (วาระที 8) ตามทีเสนอ
วาระที 12

เรืองอืน (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมือไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือมีขอ้ คิดเห็นเพิมเติมหรือเสนอเรืองอืนใดให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอีก ประธานฯ จึง
ได้กล่ าวขอบคุ ณผู้ถือ หุ้น และผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทีได้กรุ ณาสละเวลามาร่ วมประชุ มและได้เสนอข้อ คิด เห็นทีเป็ น
ประโยชน์ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.21 น.
ลงชือ

ลงชือ

-ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง(ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง)

- ฐาภพ คลีสุวรรณ (นายฐาภพ คลีสุวรรณ)
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ประธานทีประชุม

เลขานุการบริษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

