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ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2557 
ประชุม ณ หอ้งเฮลิโคเนีย ชั�น EL โรงแรมเอม็โพเรี�ยม สวที 

เลขที� 622 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
วนัที� 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. 

 
 

ดร. เย ่ หู - ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน ดงันี�  
1. ดร. เย ่ หู ประธานกรรมการ  
  ประธานคณะบริหาร 
2. ดร. จื�อกงั หลี� กรรมการ/ สมาชิกคณะบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร    
3. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. ประสิทธิ*   ดาํรงชยั กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
5. ดร. โหยว่ เย ่ กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร    

   ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
6. นายกั�วหุย  ซง กรรมการ/  สมาชิกคณะบริหาร  
  กรรมการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
7. นายเปล่งศกัดิ*   ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
8. นางลดัดา  ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2557  และ

มอบหมายใหน้างอรพินท ์ ศรีสังคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการองคก์รและกฎหมาย และเลขานุการ
บริษทั ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 

 
นางอรพินท ์ ศรีสงัคม – เลขานุการบริษทั แจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ ขณะเริ�มประชุมมีผูถื้อหุ้นของ

ธนาคารเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนรวม 54 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,561,033,697 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของธนาคารจาํนวนทั�งสิ�น 1,590,452,945 หุน้ ซึ�งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของธนาคาร ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที� 1 
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เลขานุการบริษทัแนะนาํคณะกรรมการตามรายชื�อขา้งตน้ และแจง้เพิ�มเติมว่า กรรมการของธนาคาร
อีก 2 คน ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 

1. นายจีเชียน ชุย กรรมการ 
   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

 2. ดร. ลี�  หลนั กรรมการ 
   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 
เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหารของธนาคารที�เขา้ร่วมประชุมอีก 1 คน คือ นายสม พิศาลโสภณ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
 
เลขานุการบริษทัชี�แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมดงันี�  

• ธนาคารจะนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง  

• กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใช้
บตัรลงคะแนนที�ธนาคารแจกให ้โดยทาํเครื�องหมาย � ในกรอบสี�เหลี�ยม � ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ�น
แสดงตวั เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพื�อเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สาํหรับผูที้�เห็นดว้ยไม่
ตอ้งใชบ้ตัรลงคะแนน 

• การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระเท่านั�น และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากคะแนนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือถือวา่เป็นคะแนน
เสียงที�ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั�นๆ สาํหรับวาระที�ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือวา่ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 

• การลงคะแนนเสียง สาํหรับวาระการเพิ�มทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคนห์สนธิ ที�ประชุมตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
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วาระที�  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 21 ประจาํปี 2557 
 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�  21 
ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2557 ซึ� งคณะกรรมการเห็นวา่ไดบ้นัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยสาํเนารายงาน
การประชุมไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในครั� งนี�แลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 1,564,835,315 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง             100 หุน้   

รวม 
1,564,835,215 

หุน้  

 

 

 

ที�ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ของจํานวนหุ้นทั� งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 21 ประจาํปี 2557 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2557 
ตามที�เสนอ  
 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จาํนวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดมิ จาํนวน 14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,164,021,759.52 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 8.92 บาท  
 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ นายสม พิศาลโสภณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนี�ต่อที�ประชุม 

 

นายสม แถลงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ เพื�อเป็นการเสริมสร้างความมั�นคงและความแขง็แกร่งใหแ้ก่
ธนาคาร ใหธ้นาคารมีความสามารถในการแข่งขนัเพิ�มขึ�น เพื�อรองรับการเติบโตของสินเชื�อ/สินทรัพยข์องธนาคาร 
และเพื�อเพิ�มเงินกองทุนของธนาคารใหเ้พียงพอเพื�อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึง
เห็นสมควรเสนอใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาํนวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,164,021,759.52 บาทโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 
670,087,611 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 8.92 บาท เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ซึ�งผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ซึ�งจะนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไปในวาระที�  4 

 

เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
 
นายเกริก สามนตธ์รรม – ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรื�องการให้

สินเชื�อนั�น ธนาคารปล่อยสินเชื�อกบักลุ่มธุรกิจ หรือลูกคา้ประเภทไหนมากที�สุด เงินที�ไดจ้ากกการเพิ�มทุนครั� งนี�  
ธนาคารจะนาํไปใชท้าํอะไรบา้ง 
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ประธานกรรมการ ชี�แจงวา่ แมใ้นช่วงตน้ปีที�ผา่นมาธุรกิจธนาคารในประเทศจะไม่ดีนกั สาเหตหุลกัจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่ธนาคารยงัสามารถใหสิ้นเชื�อกบัธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัต่างประเทศมา
ทดแทนได ้ส่วนช่วงครึ� งปีหลงันี�  ภายหลงัการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง คาดวา่โครงการใหญ่ๆ เช่น โครงสร้าง
พื�นฐาน (Infrastructure) จะเกิดขึ�นอีกหลายโครงการ ธนาคารจึงจะเนน้การปล่อยสินเชื�อใหก้บัโครงการ 
Infrastructure เป็นหลกั  

ส่วนเรื�องเงินที�ไดจ้ากการเพิ�มทุนนั�น นายสมไดชี้�แจงวา่ จะนาํไปเพื�อเสริมสร้างความมั�นคงและความ
แขง็แกร่งทางเงินทุนใหแ้ก่ธนาคาร เนื�องจากที�ผา่นมาสินทรัพยธ์นาคารมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งสูง จึงตอ้งมี
เงินกองทุนที�เพียงพอ โดยคาดวา่การเพิ�มทุนครั� งนี�จะเพียงพอสาํหรับรองรับการเติบโตของธนาคารไปอีก
ประมาณ 3 ปี 

 
เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามอีก เลขานุการบริษทัจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 1,564,836,818 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง               - หุน้   

รวม 
1,564,836,818 

หุน้  
 

 

ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ� งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง อนุมติัให้ธนาคารเพิ�มทุนจดทะเบียน จาํนวน 5,977,181,490.12 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
จาํนวน 670,087,611 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 8.92 บาท   

 

วาระที�  3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�ม

ทุนจดทะเบียนของธนาคาร  
 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร  
ขอ้ 4  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนของธนาคาร ดงันี�  

 
 

 ทุนจดทะเบียน เดมิ  ใหม่ 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 

แบ่งออกเป็น 
มูลค่าหุน้ละ 
          โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 
 

14,186,840,269.40 บาท 20,164,021,759.52 บาท 
 1,590,452,945 หุน้   2,260,540,556 หุน้  
                         8.92 บาท 8.92 บาท 
     
 1,590,001,864 หุน้  2,260,089,475 หุน้  
 451,081 หุน้ 451,081 หุน้ 
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เลขานุการบริษทัขอใหที้�ประชุมมอบหมายใหก้รรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจดาํเนินการ
หรือประสานงานในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และมีอาํนาจแกไ้ขเพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียนตลอดจนดาํเนินการอื�นๆ อนัจาํเป็นเพื�อให้การจด
ทะเบียนสาํเร็จลุล่วง          

 

เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสใหที้�ประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
 
เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามอีก เลขานุการบริษทัจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 1,564,836,818 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง               - หุน้   

รวม 1,564,836,818 หุน้   

ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ� งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี�ของผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียง อนุมติัใหธ้นาคารแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคาร และ มอบหมายใหก้รรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจดาํเนินการหรือประสานงานในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจแกไ้ข
เพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียนตลอดจนดาํเนินการอื�นๆ อนัจาํเป็นเพื�อใหก้ารจดทะเบียนสาํเร็จลุล่วง      
 
วาระที� 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของธนาคารจาํนวน 670,087,611 หุ้น  
 

เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของธนาคาร โดยมี
รายละเอียด ดงันี�  

 

เนื�องจากในวาระที�  2 ที�ประชุมไดอ้นุมติัให้ธนาคารเพิ�มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
จาํนวน 670,087,611 หุน้ คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุน รวมทั�งการกาํหนดเงื�อนไขต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน ดงัต่อไปนี�  

 

1. ธนาคารจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 8.92 บาทโดย
การเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารตามรายชื�อผูถื้อหุ้นที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัที� 15 
กรกฎาคม 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ในอตัรา 2.3735 หุ้นเดิม (ทั� งหุ้นสามญัและหุ้น
บุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีมีเศษของหุ้นที�เกิดจากการจดัสรรให้ปัดทิ�งโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 8.92 
บาท 

2. หากมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามขอ้ 1  
ธนาคารจะนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรรหรือยกเลิกหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวต่อไป 
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3. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  

4. การเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารดงักล่าวจะเกิดขึ�นภายหลงัจากที�ธนาคาร
ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการจากหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

5. การมอบอาํนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ ประธานคณะบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารหรือกรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึ�งมีอาํนาจดาํเนินการดงันี�  

5.1 กาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียดและเงื�อนไขอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของธนาคาร เช่น ระยะเวลาและขั�นตอนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย   

5.2 ลงนามในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ทั�งหลายทั� งปวงที�จาํเป็นและ
เหมาะสมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคาร การจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของธนาคาร รวมถึงการให้ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานใด ๆ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชยแ์ละ
หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

5.3 ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของธนาคาร 

 

เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงการกาํหนดสดัส่วนในการจดัสรรหุน้ และการกาํหนด

ราคาหุน้ วา่มีวธีิคิดอยา่งไร จึงออกมาเป็นสดัส่วนและราคาดงักล่าว 
นายสม ชี�แจงวา่ เนื�องจากทางธนาคารไอซีบีซี ผูถื้อหุน้ใหญ่ไดอ้นุมติัเงินเพื�อการเพิ�มทุนของธนาคาร

เป็นจาํนวน 180 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดงันั�น ธนาคารจึงไดค้าํนวนสดัส่วนเพื�อที�จะใชเ้งินจาํนวนนี�ทั�งหมด โดยไม่
ตอ้งส่งเงินคืนผูถื้อหุน้ใหญ่ จึงออกมาเป็นทศนิยมสี�ตาํแหน่ง บริษทัอื�นก็มีการกาํหนดสดัส่วนการเพิ�มทุนเป็น
ทศนิยมสี�ตาํแหน่งมาก่อน ส่วนเรื�องราคานั�น ธนาคารไดก้าํหนดใหเ้ป็นราคา Par หรือมูลค่าที�ตราไว ้ซึ�งเป็นการ
กาํหนดราคาที�ยติุธรรม เพราะหุน้ของธนาคารไม่ไดมี้ราคาตลาดใหอ้า้งอิง 

 
 

เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามอีก เลขานุการบริษทัจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 1,564,836,818 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง               - หุน้   

รวม 
1,564,836,818 

หุน้  
 

 

ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหธ้นาคารจดัสรรหุน้สามญัออกใหม่ จาํนวน 670,087,611 หุ้น โดยมี
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 8.92 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของธนาคารตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นซึ� งผูถื้อหุ้นแต่
ละรายถืออยูใ่นอตัรา 2.3735 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ เสนอขายในราคา 8.92 บาทต่อหุน้ตามเสนอ        
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วาระที� 5 พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
   

เลขานุการบริษทัแจง้ต่อที�ประชุมวา่ ขณะนี� ไดด้าํเนินการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนด
ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมเสร็จสิ�นแลว้ หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีกสามารถเสนอได ้

 
เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเกี�ยวกบั นโยบายการลงทุนของธนาคารในบมจ. 

ฟินนัเซีย ไซรัส เหตุใดจึงไม่เพิ�มการถือครองหุน้ในบริษทัดงักล่าว รวมถึงเรื�องนโยบายการซื�อหุน้คืนของธนาคาร 
 
เลขานุการบริษทัชี�แจงวา่ ในทางกฏหมายหากธนาคารจะถือหุ้นฟินนัเซีย ไซรัส เกิน 25% จะตอ้ง

ทาํ Tender Offer และจะถือวา่มีอาํนาจควบคุมในกิจการนั�น จึงตอ้งนาํบริษทัเขา้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดว้ย ธนาคารจึง
ยงัไม่มีนโยบายจะเพิ�มการลงทุนในฟินนัเซีย ไซรัส อยา่งไรก็ตามเรื�องนโยบายการลงทุนในฟินนัเซีย ไซรัสที�ชดัเจน 
จะนาํเสนอคาํถามนี� ให้ทางผูบ้ริหารพิจารณาเพื�อแจง้ให้ที�ประชุมทราบในโอกาสต่อไป ส่วนเรื�องการซื�อหุ้นคืน หรือ 
Treasury Stock นั�น ขณะนี� คุณสมบติัหรือสถานะของธนาคาร ยงัไม่เขา้เกณฑก์ารซื�อหุน้คืน จึงยงัไม่สามารถทาํได ้

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก 

 

ประธานขอเป็นตวัแทนของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานธนาคารขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการดาํเนินงานของธนาคาร  และขอปิด
การประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นายเย ่ หู) 
ประธานกรรมการ 
ประธานที�ประชุม  
 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 
เลขานุการบริษทั 


