เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที 1

ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2557
ประชุม ณ ห้องเฮลิโคเนีย ชัน EL โรงแรมเอ็มโพเรี ยม สวีท
เลขที 622 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
วันที 4 สิ งหาคม 2557 เวลา 14.00 น.

ดร. เย่ หู - ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 คน ดังนี
1. ดร. เย่ หู
ประธานกรรมการ
ประธานคณะบริ หาร
2. ดร. จือกัง หลี
กรรมการ/ สมาชิ กคณะบริ หาร/ ประธานเจ้าหน้า ที
บริ หาร
3. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ประสิ ทธิ* ดํารงชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. ดร. โหย่ว เย่
กรรมการ / สมาชิกคณะบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6. นายกัวหุย ซง
กรรมการ/ สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7. นายเปล่งศักดิ* ประกาศเภสัช กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
8. นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นที เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2557 และ
มอบหมายให้นางอรพินท์ ศรี สังคม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการ
บริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมแทน
นางอรพินท์ ศรี สงั คม – เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ขณะเริ มประชุมมีผูถ้ ือหุ ้นของ
ธนาคารเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนรวม 54 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 1,561,033,697
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.15 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของธนาคารจํานวนทังสิน 1,590,452,945 หุน้ ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท งั หมดของธนาคาร ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
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เลขานุการบริ ษทั แนะนําคณะกรรมการตามรายชือข้างต้น และแจ้งเพิมเติมว่า กรรมการของธนาคาร
อีก 2 คน ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
1. นายจีเชียน ชุย
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. ดร. ลี หลัน
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เลขานุการบริ ษทั แนะนําผูบ้ ริ หารของธนาคารทีเข้าร่ วมประชุมอีก 1 คน คือ นายสม พิศาลโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เลขานุการบริ ษทั ชีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยงต่อทีประชุมดังนี
•

ธนาคารจะนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง

กรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้
บัตรลงคะแนนทีธนาคารแจกให้ โดยทําเครื องหมาย  ในกรอบสี เหลียม  ของบัตรลงคะแนน และกรุ ณายกมือขึน
แสดงตัว เพือให้เจ้าหน้าทีของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพือเป็ นหลักฐานในการนับคะแนน สําหรับผูท้ ีเห็นด้วยไม่
ต้องใช้บตั รลงคะแนน
•

การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละ
วาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือถือว่าเป็ นคะแนน
เสี ยงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะถือว่าทีประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
•
การลงคะแนนเสี ยง สําหรับวาระการเพิมทุน และแก้ไขหนังสื อบริ คนห์สนธิ ทีประชุมต้อง
ได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
•

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
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วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 21 ประจําปี 2557

เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุ มพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั งที 21
ประจําปี 2557 เมือวันที 28 เมษายน 2557 ซึ งคณะกรรมการเห็นว่าได้บนั ทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยสําเนารายงาน
การประชุมได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครังนีแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
1,564,835,315 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
100 หุน้
รวม
หุน้
1,564,835,215
ที ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้า งมาก ของจํา นวนหุ ้น ทัง หมดของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 21 ประจําปี 2557 ซึ งประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2557
ตามทีเสนอ
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จํานวน 14,186,840,269.40 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 20,164,021,759.52
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม ทุน จํานวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าทีต ราไว้ หุ้นละ 8.92 บาท

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ นายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดในวาระนีต่อทีประชุม
นายสม แถลงต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า เพือเป็ นการเสริ มสร้างความมัน คงและความแข็งแกร่ งให้แก่
ธนาคาร ให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันเพิมขึน เพือรองรับการเติบโตของสิ นเชือ/สิ นทรัพย์ของธนาคาร
และเพือเพิมเงินกองทุนของธนาคารให้เพียงพอเพือรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึง
เห็นสมควรเสนอให้เพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
14,186,840,269.40 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 20,164,021,759.52 บาทโดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน
670,087,611 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 8.92 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ซึงผูถ้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึงจะนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาต่อไปในวาระที 4
เลขานุการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายเกริ ก สามนต์ธรรม – ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึงการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรื องการให้
สิ นเชือนัน ธนาคารปล่อยสิ นเชือกับกลุ่มธุรกิจ หรื อลูกค้าประเภทไหนมากทีสุด เงินทีได้จากกการเพิมทุนครังนี
ธนาคารจะนําไปใช้ทาํ อะไรบ้าง
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ประธานกรรมการ ชีแจงว่า แม้ในช่วงต้นปี ทีผา่ นมาธุรกิจธนาคารในประเทศจะไม่ดีนกั สาเหตุหลักจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่ธนาคารยังสามารถให้สินเชือกับธุรกิจทีเกียวเนืองกับต่างประเทศมา
ทดแทนได้ ส่วนช่วงครึ งปี หลังนี ภายหลังการเปลียนแปลงทางการเมือง คาดว่าโครงการใหญ่ๆ เช่น โครงสร้าง
พืนฐาน (Infrastructure) จะเกิดขึนอีกหลายโครงการ ธนาคารจึงจะเน้นการปล่อยสิ นเชือให้กบั โครงการ
Infrastructure เป็ นหลัก
ส่วนเรื องเงินทีได้จากการเพิมทุนนัน นายสมได้ช ีแจงว่า จะนําไปเพือเสริ มสร้างความมัน คงและความ
แข็งแกร่ งทางเงินทุนให้แก่ธนาคาร เนืองจากทีผา่ นมาสิ นทรัพย์ธนาคารมีอตั ราการเติบโตค่อนข้างสูง จึงต้องมี
เงินกองทุนทีเพียงพอ โดยคาดว่าการเพิมทุนครังนีจะเพียงพอสําหรับรองรับการเติบโตของธนาคารไปอีก
ประมาณ 3 ปี
เมือไม่มีผใู ้ ดสอบถามอีก เลขานุการบริ ษทั จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
1,564,836,818 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
หุน้
1,564,836,818

100
-

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ซึ งเป็ นคะแนนเสี ยงเกิ นกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุ ้นที เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง อนุ มตั ิให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียน จํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํานวน
14,186,840,269.40 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจํานวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุ น
จํานวน 670,087,611 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 8.92 บาท
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพือ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร

เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคาร
ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนของธนาคาร ดังนี

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
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เดิม
14,186,840,269.40
1,590,452,945
8.92
1,590,001,864
451,081

บาท
หุน้
บาท

ใหม่
20,164,021,759.52
2,260,540,556
8.92

บาท
หุน้
บาท

หุน้
หุน้

2,260,089,475
451,081

หุน้
หุน้
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เลขานุการบริ ษทั ขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลทีกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจดําเนินการ
หรื อประสานงานในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคารกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และมีอาํ นาจแก้ไขเพิมเติมถ้อยคําตามคําสัง ของนายทะเบียนตลอดจนดําเนินการอืนๆ อันจําเป็ นเพือให้การจด
ทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
เลขานุการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผใู ้ ดสอบถามอีก เลขานุการบริ ษทั จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
1,564,836,818 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
1,564,836,818 หุน้

100
-

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ซึ งเป็ นคะแนนเสี ยงเกิ นกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง อนุมตั ิให้ธนาคารแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
ธนาคาร และ มอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลทีกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจดําเนิ นการหรื อประสานงานในการจด
ทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคารกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี อาํ นาจแก้ไข
เพิมเติมถ้อยคําตามคําสัง ของนายทะเบียนตลอดจนดําเนินการอืนๆ อันจําเป็ นเพือให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
วาระที 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นสามัญเพิม ทุนของธนาคารจํานวน 670,087,611 หุ้น

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคาร โดยมี
รายละเอียด ดังนี
เนื องจากในวาระที 2 ทีประชุมได้อนุมตั ิให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุน
จํานวน 670,087,611 หุน้ คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิมทุน รวมทังการกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน ดังต่อไปนี
1. ธนาคารจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 670,087,611 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 8.92 บาทโดย
การเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของธนาคารตามรายชื อผูถ้ ือหุ ้นที ปรากฏในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นในวันที 15
กรกฎาคม 2557 ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละราย ในอัตรา 2.3735 หุ ้นเดิ ม (ทังหุ ้นสามัญและหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ) ต่อ 1 หุ ้นใหม่ ในกรณี มีเศษของหุ ้นทีเกิ ดจากการจัดสรรให้ปัดทิงโดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 8.92
บาท
2. หากมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้นตามข้อ 1
ธนาคารจะนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรหรื อยกเลิกหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวต่อไป

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2557
วันที 4 สิ งหาคม 2557

5/7

3. การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนตามรายละเอี ยดดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
4. การเสนอขายหุ ้นเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของธนาคารดังกล่าวจะเกิดขึนภายหลังจากทีธนาคาร
ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินการจากหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง
5. การมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อ ประธานคณะบริ หาร หรื อ ประธานเจ้าหน้าที
บริ หารหรื อกรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึงมีอาํ นาจดําเนินการดังนี
5.1 กําหนดหรื อแก้ไขรายละเอียดและเงื อนไขอืนใดที เกี ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน
ของธนาคาร เช่น ระยะเวลาและขันตอนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย
5.2 ลงนามในเอกสารใด ๆ ที เกี ยวข้อง ตลอดจนดําเนิ นการใด ๆ ทังหลายทังปวงที จาํ เป็ นและ
เหมาะสมทีเกียวข้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร การจัดสรรและเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของธนาคาร รวมถึงการให้ขอ้ มูลและเอกสารหลักฐานใด ๆ แก่ธนาคารแห่ งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์และ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง
5.3 ดําเนิ นการใด ๆ ทีจาํ เป็ นและเกี ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมของธนาคาร
เลขานุการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึงการกําหนดสัดส่วนในการจัดสรรหุน้ และการกําหนด
ราคาหุน้ ว่ามีวธิ ีคิดอย่างไร จึงออกมาเป็ นสัดส่วนและราคาดังกล่าว
นายสม ชีแจงว่า เนืองจากทางธนาคารไอซีบีซี ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ได้อนุมตั ิเงินเพือการเพิมทุนของธนาคาร
เป็ นจํานวน 180 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ดังนัน ธนาคารจึงได้คาํ นวนสัดส่วนเพือทีจะใช้เงินจํานวนนีท งั หมด โดยไม่
ต้องส่งเงินคืนผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จึงออกมาเป็ นทศนิยมสี ตาํ แหน่ง บริ ษทั อืนก็มีการกําหนดสัดส่วนการเพิมทุนเป็ น
ทศนิยมสี ตาํ แหน่งมาก่อน ส่วนเรื องราคานัน ธนาคารได้กาํ หนดให้เป็ นราคา Par หรื อมูลค่าทีตราไว้ ซึงเป็ นการ
กําหนดราคาทียตุ ิธรรม เพราะหุน้ ของธนาคารไม่ได้มีราคาตลาดให้อา้ งอิง
เมือไม่มีผใู ้ ดสอบถามอีก เลขานุการบริ ษทั จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
1,564,836,818 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
หุน้
1,564,836,818

100
-

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ธนาคารจัดสรรหุน้ สามัญออกใหม่ จํานวน 670,087,611 หุ ้น โดยมี
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 8.92 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของธนาคารตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นซึ งผูถ้ ือหุ ้นแต่
ละรายถืออยูใ่ นอัตรา 2.3735 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ เสนอขายในราคา 8.92 บาทต่อหุน้ ตามเสนอ
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วาระที 5

พิจารณาเรืองอืน ๆ

เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อทีประชุมว่า ขณะนี ได้ดาํ เนิ นการประชุมตามลําดับระเบียบวาระทีกาํ หนด
ไว้ในหนังสื อนัดประชุมเสร็ จสินแล้ว หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีกสามารถเสนอได้
เลขานุการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ – ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเกียวกับ นโยบายการลงทุนของธนาคารในบมจ.
ฟิ นันเซีย ไซรัส เหตุใดจึงไม่เพิมการถือครองหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าว รวมถึงเรื องนโยบายการซือหุน้ คืนของธนาคาร
เลขานุการบริ ษทั ชีแจงว่า ในทางกฏหมายหากธนาคารจะถือหุ ้นฟิ นันเซี ย ไซรัส เกิน 25% จะต้อง
ทํา Tender Offer และจะถือว่ามีอาํ นาจควบคุมในกิจการนัน จึงต้องนําบริ ษทั เข้ากลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วย ธนาคารจึง
ยังไม่มีนโยบายจะเพิมการลงทุนในฟิ นันเซี ย ไซรัส อย่างไรก็ตามเรื องนโยบายการลงทุนในฟิ นันเซี ย ไซรัสทีชดั เจน
จะนําเสนอคําถามนี ให้ทางผูบ้ ริ หารพิจารณาเพือแจ้งให้ทีประชุมทราบในโอกาสต่อไป ส่ วนเรื องการซื อหุ ้นคืน หรื อ
Treasury Stock นัน ขณะนีคุณสมบัติหรื อสถานะของธนาคาร ยังไม่เข้าเกณฑ์การซือหุน้ คืน จึงยังไม่สามารถทําได้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก
ประธานขอเป็ นตัวแทนของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บ
มอบฉันทะทีเข้าร่ วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดําเนินงานของธนาคาร และขอปิ ด
การประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.

……………………………………………………………………………

(นายเย่ หู)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุการบริ ษทั
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