ที ซีไอเอ็มบี ไทย.สกญ. 064/2558
หนังสือนัดประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 21
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
วันที 16 มีนาคม 2558
เรือง
เรียน

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง- ที 21
ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้ เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง- ที 21 (“ทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น”) ในวันศุกร์ ที 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 20 เมือวันที 11 เมษายน 2557

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง- ที 20 ได้ จัดขึน- เมือวันที 11 เมษายน 2557 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามทีแนบมาพร้ อมนี - ตามสิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง- ที 20 ได้ จดั
ขึ -นเมือวันที 11 เมษายน 2557 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2557 ตามสิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที 3

พิจ ารณาอนุ มัติ ง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วั น ที 31
ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องมีการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ -นสุด ณ รอบปี บัญชี และนําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ -นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ข้ อมูลทางการเงินซึงบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ธนาคาร ซีไอเอ็ มบี ไทย จําก ัด (มหาชน) เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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งบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ธนาคารและบริษัทย่อย
สินทรัพย์รวม
หนี -สินรวม
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

274,144
251,456
10,506
989
0.05

ธนาคาร
273,446
251,219
8,600
942
0.04

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาท

รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ -นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและ
รับรองแล้ ว
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สําหรับปี สิ -นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 941,525,029 บาท คณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 เป็ นสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 47,100,000 บาท ทังนี
- - เพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดมาตรา 116 และตามข้ อบังคับของ
ธนาคารข้ อ 44 ซึงกําหนดให้ ธนาคารต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไร
สุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี -จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และส่วนทีเหลือให้ โอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้ าจํานวน 894,425,029 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึงต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีเกียวข้ อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพือการดําเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร
ดังนัน- คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผล สําหรั บผลการ
ดํ า เนิ น งานประจํ า ปี 2557 ในอั ต ราหุ้ นละ 0.0075 บาท ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของธนาคาร รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น ทั ง- สิ น158,136,585.19 บาท ทังนี
- - การจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดย
ธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนือง
รายละเอียดเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผล ปี 2557 และปี 2556
ปี 2557 (ปี ทีเสนอ)
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทังสิ
- -น (บาท)

941,525,029.37
21,084,878,025
0.0075
158,136,585.19
H

ปี 2556
1,282,412,728.34
21,084,878,025
0.01
210,848,780.25

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกํ าไรประจําปี 2557 ตามทีคณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยธนาคารกําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผลในวัน
พฤหัสบดีที 23 เมษายน 2558 (Record Date) และให้ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปั น
ผลในวันศุกร์ ที 8 พฤษภาคม 2558
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราที
เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทังสอดคล้
องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดี ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบทบาท หน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจําปี 2557 ของธนาคารสําหรับประกอบการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2558 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อยไม่เปลียนแปลง มีรายละเอียด
ดังนี รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 และปี 2557
1. ค่าเบี -ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าเบี -ยประชุมรายเดือน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ค่ารับรองรายเดือน
ประธานกรรมการ

ปี 2558 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2557

•

130,000 บาท/คน
88,000 บาท/คน
44,000 บาท/คน

130,000 บาท/คน
88,000 บาท/คน
44,000 บาท/คน

•

70,000 บาท/คน

70,000 บาท/คน

•

•

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
กรรมการทีได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการให้
เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเพิมเป็ นค่า
เบี -ยประชุมรายเดือน ดังนี -

N

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี -ยประชุมรายเดือน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
•
ประธาน
•
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ
•
ประธาน
•
กรรมการ

ปี 2558 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2557

72,000 บาท/คน
40,000 บาท/คน

72,000 บาท/คน
40,000 บาท/คน

52,000 บาท/คน
40,000 บาท/คน

52,000 บาท/คน
40,000 บาท/คน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั -น
แต่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารแจ้ งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
(ทั -งนี - กรรมการจะเป็ นผู้เสียภาษีเงินได้ ทีเกิดขึ -น)

วาระที 6

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
- ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังผู
- ้ สอบบัญชีรายเดิมให้ ทําหน้ าทีต่อไปอีกก็ได้
ทังนี
- - โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบปี 2558 และเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังสํ
- านักงานสอบบัญชีบริ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชือต่อไปนี - เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2558 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบ
บัญชีคนใดคนหนึงดังรายชือต่อไปนี - มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต จํานวนปี ทีสอบบัญชี
เลขที
ให้ กบั ธนาคาร
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
H. นางอุณากร พฤฒิธาดา
N. นายไพบูล ตันกูล

3442
3257
4298

-

ปี ทีเป็ นผู้สอบ
บัญชีของธนาคาร
-

ทังนี
- - บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีทีมีชือเสียง มีความเป็ นอิสระ
รวมทังมี
- ความรู้ ความเชียวชาญในด้ านการธนาคาร และมีการบริ หารจัดการทีดีช่วยปรับปรุงงานด้ านการเงินและงานด้ าน
อืนๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชือข้ างต้ นและบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ไม่
มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียหรื อรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ธนาคาร บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังได้
- รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารเห็ น ควรเสนอให้ ที ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า สอบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท อันประกอบด้ วย

Z

-

-

-

-

สอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาสที 1 และ 3
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดสิ -นสุด มิถนุ ายน
และสําหรับปี สิ -นสุดธันวาคม
ตรวจสอบกรณีพิเศษเพือธปท.
รวมค่าสอบบัญชี
ตรวจสอบงบการเงิ นสําหรั บ ปี สิน- สุดธันวาคม
เพือ CIMB Group
ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพือ ธปท.
รวมค่าตอบแทนอืน
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืน

2558
บาท
2,000,000

2557
บาท
2,340,000

% เพิมขึ -น/
(ลดลง)
(15)

5,200,000
540,000
7,740,000

5,590,000
530,000
8,460,000

(7)
2
(9)

1,200,000
650,000
1,850,000
9,590,000

1,200,000
640,000
1,840,000
10,300,000

2
1
(7)

นอกจากนี - บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํ ากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชี ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารจํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด

ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย
-

ตรวจสอบงบการเงินบริ ษัทย่อย

-

ตรวจสอบงบการเงินบริ ษัทย่อยเพือ CIMB Group
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ *

2558

2557

% เพิมขึ -น/

บาท

บาท

(ลดลง)

1,470,000
-

1,570,000

(6)

60,000

(100)

1,470,000

1,630,000

(10)

400,000

170,000

135

*ธนาคารได้เปิ ดทําการสาขาเวียงจันทน์ในวันที 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ทังนี
- -ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุม่ ธนาคารสําหรับปี 2558 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
- -น 11,460,000 บาท ลดลง
ร้ อยละ 5 เมือเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนปี 2557 จํานวน 12,100,000 บาท สําหรับค่าตอบแทนอืน
(non-audit fee) ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด และ
ไม่ได้ รับบริ การอืนจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชี

]

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติแต่งตังให้
- นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3442
และ/หรื อ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3257 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอืนเป็ นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่า
สอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 1,870,000 บาท รวม
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุม่ ธนาคารปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท
วาระที @
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 18 กําหนดให้
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง- กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึงพ้ นจาก
ตําแหน่งนัน- อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง- นี -มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้ แก่
1.
2.
3.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นายสุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทัง- นี - เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี ธนาคารได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื อบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
- นกรรมการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนไว้
บนเว็บไซต์
ของธนาคาร ทังนี
- - ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ ามายังธนาคาร
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
ง- 3 คนข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ธนาคาร
ไม่ได้ ผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เนืองจากมีกรรมการผู้มี
ส่วนได้ เสียในการพิจารณาเรื องดังกล่าว ดังนัน- ธนาคารจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และให้ ความเห็นโดยตรง
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นําเสนอที
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง- 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากเห็นว่ากรรมการทัง- 3 คน เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทังไม่
- มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อกําหนดของหน่วยงานทีกํากับดูแลและกฎหมายทีเกียวข้ อง นอกจากนี -เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทกั ษะ มีความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ นประโยชน์กบั ธนาคาร เต็มใจทีจะอุทิศ
เวลาและความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการ มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็ นอิสระ โดยกรรมการทัง- 3 คน ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ดังนันจึ
- งขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เลือกตังกรรมการทั
ง- 3 คน ได้ แก่ (l) ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง (H) ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม และ (3) นายสุภคั ศิวะ
รักษ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง
ทังนี
- - ประวัติของกรรมการแต่ละคนทีได้ รับการเสนอชือปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 3
j

วาระที 8

พิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํ นวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน
6,325,463,407 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพือให้ เงินกองทุนของธนาคารมีความ
เพียงพอเพือรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพือรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ อยู่ในระดับที
เหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ มีการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจาณาอนุมตั ิ
เพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
วาระที 9

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ใช้ ข้อความดังต่อไปนี -

เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารตามทีเสนอขออนุมตั ิในวาระที 8 โดย

“ข้ อ Z.ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

13,705,170,716.00 บาท (หนึงหมืนสามพันเจ็ดร้ อยห้ าล้ านหนึงแสน
เจ็ดหมืนเจ็ดร้ อยสิบหกบาทถ้ วน)
27,410,341,432 หุ้น (สองหมืนเจ็ดพันสีร้ อยสิบล้ านสามแสนสี
หมืนหนึงพันสีร้ อยสามสิบสองหุ้น)
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
27,410,341,432 หุ้น (สองหมืนเจ็ดพันสีร้ อยสิบล้ านสามแสนสี
หมืนหนึงพันสีร้ อยสามสิบสองหุ้น)
- หุ้น - หุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที 8 ทังนี
- - ให้ บคุ คล
ทีคณะกรรมการธนาคาร หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสัง
ของนายทะเบียน
m
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พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญออกใหม่ จาํ นวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่ าหุ้นทีตราไว้ ห้ ุน
ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) (“หุ้นเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจ
ทัวไป”) ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่ วนของการถือหุ้น และกําหนดเงือนไขต่ างๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ออกข้ อกําหนดเกียวกับการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate) เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมตั ิทีประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ลว่ งหน้ าถึงกรอบการเพิมทุน (จํานวน
หุ้นและประเภทการจัดสรร) และการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิมทุนตามความ
เหมาะสมภายใต้ กรอบทีขออนุมตั ิไว้ นอกจากนี - เพือให้ การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพือให้ เงินกองทุน
ของธนาคารมีความเพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจาณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ดังนี (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจ
ทัวไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นซึงผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“หุ้นเพิมทุน
ตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป”) ไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันทีคณะกรรมการธนาคารมีมติให้ เพิมทุน โดย ณ
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจํานวนทังสิ
- -น 10,542,439,012.50 บาท
(2) มอบหมายให้ คณะกรรมการธนาคารหรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อ
บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไป ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรื อหลายคราว และให้ มีอํานาจ
ในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย ข้ อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิ รวมถึง
กําหนดวันรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซื -อหุ้น
รายละเอียดและเงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนนี - และการลงนามในเอกสารใดๆ ที
เกียวข้ อง ตลอดจนดําเนินการอย่างใดๆ ทังหลายทั
งปวงที
จําเป็ นและเหมาะสมอันเกียวข้ องกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุน
ตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัวไปและการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทังการให้
ข้อมูลและยืนเอกสารหลักฐานใดๆ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้ อง
(3) การจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันทีธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2559 หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง- ถัดไป แล้ วแต่
วันใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ -นภายหลังจากทีธนาคารได้ รับการอนุญาตและยินยอมให้ ดําเนินการจากหน่วยงานราชการที
เกียวข้ อง ซึงรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
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พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขมติทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 19 ประชุมเมือวันที 12 เมษายน
2556 เกียวกับการออกและจัดจําหน่ ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที 8)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครัง- ที 19 ประจําปี 2556 เมือวันที 12 เมษายน 2556 มีมติ
อนุมตั ิให้ ธนาคารระดมทุนเพือใช้ ในธุรกิจของธนาคารด้ วยการให้ ธนาคาร และ/หรื อ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ ชนิด
และทุกประเภท โดยเมือนับรวมหุ้นกู้ทีออกแล้ ว และยังไม่ได้ ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 70,000 ล้ านบาท ทังกํ
- าหนด
o

วิธีการเสนอขายเป็ นแบบครัง- เดียวเต็มจํานวน หรื อเสนอขายบางส่วน และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่
ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึงต่อไปนี -จะเรี ยกว่า “มติทีประชุมในครังก่ อน”)
เพื อเป็ นการเพิ มความคล่อ งตัว ในการบริ ห ารโครงสร้ างเงิ น ทุน ของธนาคาร และเพิมประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์
ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย และเพือความชัดเจนใน
เรื องการออกหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ได้ จากมติทีประชุมผู้ถือหุ้นในครัง- ก่อน จึงเป็ นการสมควรทีจะเสนอต่อ
ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือแก้ ไขมติทีประชุมในครัง- ก่อน เพือขออนุมตั ิให้ ธนาคารขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว
และสามารถออกหุ้นกู้ทกุ ประเภทในลักษณะหมุนเวียนได้ เนืองจาก
1) เพือรองรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยจะ
กําหนดให้ ธนาคารพาณิ ชย์เพิมการดํารงอัตราส่วนสินทรั พย์ สภาพคล่องขัน- ตํารองรั บเงิ นสดไหลออกสุทธิ
ภายใต้ ภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยการออกหุ้นกู้ของ
ธนาคารนัน- ธนาคารสามารถนําเงินทีได้ จากการออกหุ้นกู้มาใช้ ได้ โดยไม่ถกู นํามาคํานวณ LCR จนกว่าหุ้นกู้นนั จะมีอายุคงเหลือน้ อยกว่า 30 วัน
2) จากความสําเร็ จของการเสนอขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ต่อผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth
Investors) ในปี ทีผ่านมา ทําให้ ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจเพิมเติม โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ในปี
พ.ศ. 2558 จํานวนกว่า 1 หมืนล้ านบาท
3) การระดมทุน โดยการออกหุ้น กู้ร ะยะกลางและระยะยาวนัน- จะเป็ นการเพิ มความคล่อ งตัว ในการบริ ห าร
โครงสร้ างเงิ นทุนของธนาคารและการขยายธุรกิ จของธนาคาร และเพิมประสิทธิ ภาพของแผนกลยุทธ์ ของ
ธนาคาร
ประเด็นสําคัญทีจะแก้ ไขคือการแก้ ไขจํานวนเงินทีธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 7 หมืนล้ านบาทเป็ นไม่เกิน 1 แสน
ล้ านบาทพร้ อมเงือนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ ทกุ
ประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ ไขมติทีประชุมดังกล่าวให้ เป็ นข้ อความดังต่อไปนี “อนุมตั ิให้ ธนาคารระดมทุนเพือใช้ ในธุรกิจของธนาคารด้ วยการให้ ธนาคารและ / หรื อสาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ ชนิด
และทุกประเภทโดยเมือนับรวมหุ้นกู้ทีออกแล้ ว และยังไม่ได้ ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 1 แสนล้ านบาทหรื อออกและ
เสนอขายเป็ น สกุลเงินตราต่างประเทศอืนในจํานวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่ าวขึ -นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของธนาคารและความจําเป็ นของธนาคารในการใช้ เงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงือนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี ประเภท

:

จํานวนเงินและสกุลเงิน

:

หุ้นกู้ทกุ ชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อย
สิทธิ หุ้นกู้ทีมีลกั ษณะคล้ ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้น
กู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรื อ หุ้นกู้อนุพันธ์ ) ทัง- นีต- ามสภาวะตลาด ณ
เวลาทีมีการเสนอขายหุ้นกู้
ต้ นเงินของหุ้นกู้เมือนับรวมหุ้นกู้ทีออกแล้ วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจํานวนไม่เกิน 1
แสนล้ านบาท หุ้นกู้อาจออกเป็ นสกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินตราต่างประเทศอืนใน
จํานวนทีเทียบเท่าคํานวณตามอัตราแลกเปลียนทีใช้ ณ เวลาทีมีการเสนอขายหุ้นกู้
p

การเสนอขาย

:

เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่า งประเทศต่อประชาชน และ/หรื อ ผู้ล งทุนใน
วงจํากัด หรื อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง
ทีมีผลบังคับใช้ ในขณะทีขายหุ้นกู้นนั - หุ้นกู้อาจเสนอขายให้ กบั นักลงทุนทุกประเภท
และอาจเสนอขายครัง- เดียวเต็มจํานวน หรื อเสนอขายบางส่วน และ/หรื อ เสนอขาย
เป็ นโครงการ และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรหุ้นกู้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อืน
หรื อออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อืนก็ได้
อัตราดอกเบี -ยและ
: อัตราดอกเบีย- และผลตอบแทนขึ -นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาทีมีการออกและ
ผลตอบแทน
เสนอขายหุ้น กู้ หรื อเป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขของหุ้นกู้ทีออก ณ เวลา
ดังกล่าว ทังนี
- -เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบ
อืน ๆ ทีเกียวข้ องทีมีผลบังคับใช้ ในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ระยะเวลาไถ่ถอน
: ระยะเวลาไถ่ถอนขึ -นอยูก่ บั สภาวะตลาด ณ เวลาทีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรื ออาจไม่มีสิทธิขอให้ ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่
ถอน ธนาคารอาจมี หรื ออาจไม่มีสิทธิทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาทีกําหนด
ทังนี
- -ขึ -นอยูก่ บั เงือนไขและข้ อกําหนดของหุ้นกู้ทีออก ณ เวลานัน- ๆ
นอกจากนี - ขอมติทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลหนึงบุคคลใด หรื อหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการกําหนดเงือนไขเกียวกับการ
เสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี -ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าทีเสนอขายในแต่ละครัง- ผู้ทําหน้ าทีเป็ นนายทะเบียน ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ เป็ นต้ น และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับหุ้นกู้ตามความจําเป็ น ตลอดจนมีอํานาจลงนามในเอกสารที
เกี ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจํ าเป็ นและสมควร รวมทัง- ให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บุคคลหนึงบุคคลใด หรื อหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการดําเนินการ
ดังกล่าวด้ วย”
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ ไขมติทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง- ที 19 ประชุมเมือวันที 12 เมษายน 2556 เกียวกับการออกและจัดจําหน่ายหุ้นกู้
ของธนาคาร (วาระที 8) ตามทีเสนอ
วาระที 12

เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรื อ
คําถามเกียวกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ ากลับมายังธนาคารได้ โดยผ่านทาง E-mail Address ของ
ธนาคารได้ ที Shareholder.services1@cimbthai.com โดยส่งคําถามได้ ตงแต่
ั - วนั ที 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที 2 เมษายน
2558
l{

อนึง เพือให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง- ที 21 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิงขึ -น ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือทีระบุชือผู้ถือหุ้น หรื อหนังสือมอบฉันทะซึงพิมพ์บาร์ โค้ ดไว้ แล้ ว
ตามทีได้ แนบมา พร้ อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในวันประชุม หรื อส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ เลขานุการธนาคารก่อนเริ มการประชุม โดยธนาคารได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง- ที 21 ในวันพฤหัสบดีที 12 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้ ปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ ที 13
มีนาคม 2558
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภคั ศิวะรักษ์ )
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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