ที ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 059/2563
วันที 23 เมษายน 2563
เรือง

การกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 26 ประจําปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรื อ “ธนาคาร”) ในการประชุม
ครังที 4/2563 เมือวันที 23 เมษายน 2563 ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 26 ประจําปี 2563 (“ทีประชุม
สามั ญผู้ ถือ หุ้น”) ในวันศุกร์ ที 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 25 เมือวันที 18 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น
ครังที 25 ซึงจัดขึนเมือวันที 18 เมษายน 2562 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารใน
รอบปี 2562 ซึงปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2562 เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ

วาระที 3

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ความเห็น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็น ควรเสนอทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น เพื อ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร
ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท เพือให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ
ของธนาคารทีกําหนดให้ คณะกรรมการรายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทีได้ ดําเนินการไปแล้ ว ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
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วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็น ควรเสนอที ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีผู้สอบ
บัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็น ควรเสนอที ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2562 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 21,300,000 บาท นอกจากนี
คณะกรรมการได้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 174,111,309 บาท (ตามวาระที 3) และส่วนที
เหลือให้ โอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้ าจํานวน 228,636,100.43 บาท

วาระที 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการที ครบกํ าหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระให้ ดํารงตํา แหน่ งอีก วาระหนึง และ
เลือกตังกรรมการใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่ว นได้ เ สีย ) เห็นชอบกับ ข้ อเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และเห็นควรให้ นําเสนอต่อทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้ แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นซั
ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และ
อนุมัติเลื อกตัง นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ให้ ดํารงตํ าแหน่ งกรรมการอิ สระคนใหม่ แทนนางวาทนั น ทน์
พีเทอร์ สิค กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและแจ้ งความประสงค์ไม่รับคัดเลือกเข้ าดํา รง
ตําแหน่งต่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี
คณะกรรมการเห็ น ว่ า บุ ค คลที ได้ รั บ การเสนอชื อเลื อ กตังเป็ นกรรมการทั ง 3 คนดัง กล่ า ว เป็ นบุ ค คล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทกั ษะ มีความสามารถและประสบการณ์ เฉพาะด้ าน
ที เป็ นประโยชน์กับ ธนาคาร เต็ม ใจที จะอุทิศเวลาและความพยายามให้ กับการดํ าเนิ น ธุรกิจของธนาคาร
รวมทังมีประวัติการทํางานที โปร่ งใสและสามารถแสดงความคิดเห็น อย่างเป็ นอิสระ รวมถึงมีคุณ สมบัติ
เหมาะสมกับการเป็ นกรรมการตามข้ อกําหนดและกฎหมายทีบังคับใช้ และข้ อบังคับของธนาคาร นอกจากนี
การแต่งตังบุคคลทังสามเป็ นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว

วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการกํา หนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับอัต รา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563 ตามรายละเอียดทีปรากฎในตารางด้ านล่าง
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บาท/คน

ปี 2563
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)




ประธานกรรมการ
กรรมการ

(อัตราใหม่ ทีนําเสนอ)
ค่ าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่ ง
กรรมการ)
140,000
-

ค่ าเบียประชุม
(รายเดือน)
50,000
50,000

ค่ าเข้ าประชุม
50,000
50,000

หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็ นผู้เสียภาษีเงินได้ เอง
. ค่าเข้ าประชุมจะจ่ายเพียงครังเดียว โดยไม่พจิ ารณาถึงจํานวนครังของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)

บาท/คน

ค่ าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่ ง
กรรมการ

ปี 2563
(อัตราใหม่ ทีนําเสนอ)
ค่ าเบียประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเข้ าประชุม
(รายครั ง)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการ
50,000
50,000
 กรรมการ
50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ได้ แก่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ, Board
Risk and Compliance Committee
 ประธานกรรมการ
50,000
50,000
 กรรมการ
50,000
หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็ นผู้เสียภาษีเงินได้ เอง
2. ค่าเข้ าประชุมจะจ่ายตามจํานวนครังของการประชุม
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วาระที 8

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2563 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบกั บ ข้ อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต เลขที 7352 และ/หรื อ
นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจํ าปี 2563 โดยค่าสอบบัญชี ของธนาคารและ
ค่าตอบแทนอืนเป็ นจํานวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวี ยงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 2,885,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
และค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 14,924,000 บาท

วาระที 9

พิ จารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30 และ หมวด 6 บัญชีการเงินและการสอบบัญชี ข้ อ 43
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื อพิจารณาอนุมัติ
แก้ ไขข้ อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 30 และ หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้ อ 43 โดยมีรายละเอียด ดังนี
ข้ อความเดิม
หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้ อความใหม่
หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้ อ 25. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ข้ อ 25. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
และในการเรี ย กประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการ
หรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ หรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่ น้ อยกว่ า เจ็ ด วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม เว้ น แต่ ใ นกรณี จํ า เป็ น ไม่ น้อยกว่ า เจ็ ด วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เว้ น แต่ ใ นกรณี จํ า เป็ น
เร่ งด่ว นเพื อรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบริ ษั ท จะแจ้ ง การนัด เร่ งด่ว นเพือรั กษาสิท ธิ ป ระโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็ได้ ทังนี ประชุม โดยวิธีอืนและกํ าหนดวัน ประชุม ให้ เร็ วกว่านันก็ไ ด้
หากการป ระชุ ม ใ น คราวนั น เป็ น ก ารประ ชุ ม ผ่ าน สื อ ทังนี หากการประชุม ในคราวนันเป็ นการประชุม ผ่ า นสื อ
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ บริ ษัท สามารถจัดส่ งหนังสื อนัด ประชุม โดย อิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสามารถจัดส่งหนังสื อนัดประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการตังแต่ สองคนขึนไปอาจร้ องขอให้ เรี ย ก
ประชุม คณะกรรมการก็ไ ด้ ในกรณี นีให้ ประธานกรรมการ
4

ข้ อความเดิม
ข้ อความใหม่
กรรมการตังแต่ ส องคนขึ นไปอาจร้ องขอให้ เรี ย ก กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี วันนับแต่ว ันได้ รั บ คํ า
ประชุ ม คณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นี ให้ ป ระธานกรรมการ ร้ องขอ
กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีวันนับแต่วนั ได้ รับคําร้ อง
ขอ
ประธานกรรมการ หรือ บุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ อาจกําหนดให้ จดั การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมคณะกรรมการผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมทังหมดจะต้ องอยู่
ในราชอาณาจักรขณะทีมีการประชุม และกรรมการที เข้ า ร่ วม
ประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสามขององค์ประชุมจะต้ อง
อยู่ ใ นที ประชุ ม แห่ง เดี ย วกัน และจะต้ อ งกระทํ า ผ่ า นระบบ
ควบคุมการประชุมทีมีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภัย
ด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังเสียงและภาพ
(แล้ วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมตลอดการประชุม
รวมทังข้ อมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ที เกิด จากการบัน ทึ ก
ดังกล่า ว และระบบควบคุม การประชุมต้ อ งมี องค์ ป ระกอบ
พืนฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื อสาร เรื อง มาตรฐานการรั กษาความมันคงความ
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลง
วันที 24 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ ไขเพิมเติม
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ป ร ะธ า นก รรมก าร ห รื อ บุ คค ล ที ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกํ า หนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่ านสืออิเล็กทรอนิก ส์ ได้
ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงือนไข และมาตรฐาน ที
กํา หนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ และ/หรื อ
คํ า สั งใดๆ ที บั ง คั บ ใช้ และ/หรื อเกี ยวข้ อง รวมถึ ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ และ/หรื อ คํ า สั งใดๆ
ดังกล่ าวทีอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมในภายหลัง

ข้ อความเดิม
หมวด
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อความใหม่
หมวด
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ น ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สินสุดของ การประชุม สามัญประจํ าปี ภายในสีเดื อนนับ แต่วัน สิ นสุด
รอบปี บัญชีของบริษัท

ของรอบปี บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน ให้ เรี ยกว่าการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน ให้ เรี ยกว่าการประชุม

วิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นการ
วิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่ านสืออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ตามแบบ วิธีการ แนวทาง
เงื อนไข และมาตรฐาน ที กํ า หนดโดยกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรื อคําสังใดๆ ทีบังคับใช้ และ/
หรื อ เกี ยวข้ อง รวมถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ
และ/หรื อคําสังใดๆ ดังกล่ าวทิอาจมีการแก้ ไขเพิมเติม
ในภายหลัง

หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้ อ 43. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงิน ข้ อ 43.

ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจาก

กํ า ไร ในกรณี ที บริ ษั ท ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ า มมิ ใ ห้ เงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล เงินกําไรส่วนทีเหลือจากการจ่ายเงินปั นผล ให้ จ่ายเงินปั นผล
จัด สรรเป็ นเงิ น สํ า รองต่ า งๆ ได้ ตามแต่ ค ณะกรรมการจะ

คณะกรรมการอาจจัด สรรเงิ นกํ าไรสุ ท ธิที
เหลือจากการจ่ ายเงินปั นผลตามมติทีประชุ มผู้ ถือ หุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล หรื อ จากการจ่ ายเงินปั น ผลระหว่ างกาล (ถ้ า มี) หรื อ
นํ า เงิน กํ า ไรสุ ท ธิ ที เกิ ด ขึ นตามบั ญ ชี ง บดุ ล และบั ญชี
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราวเมื อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
กําไรขาดทุน งบการเงินของบริษัททีผ่ านการสอบทาน
หรื อ ตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี แ ล้ ว เป็ นเงินสํ า รอง
เห็นสมควร
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ข้ อความเดิม
ข้ อความใหม่
พอทีจะทําเช่นนันและเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที ต่ า งๆ หรื อ เป็ นทุ น สํ า รองเพื อเป็ นเงิ น กองทุ น ของ
บริ ษัทได้ ตามแต่ คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการมีอํานาจในการเปลี ยนแปลงเงินสํา รอง
การจ่ายเงิน ปั น ผลให้ กระทํ าภายในระยะเวลาที ที เป็ นเงินกองทุนหรื อเงินสํารองต่ างๆ ที ได้ จัดสรรไว้
กฎหมายกําหนด โดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ แล้ วได้ ตามทีเห็นสมควร ยกเว้ นทุนสํารองตามข้ อ 44
โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่า งกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้เป็ นครังคราวเมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
พอที จะทําเช่นนันและเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงาน
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด โดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
รวมทังอนุมัติการดําเนิน ขันตอนต่างๆ ตามข้ อกํา หนดของหน่วยงานกํ า กับดูแล ได้ แก่ การแจ้ งการแก้ ไ ข
เปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับที กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ อันรวมถึงการให้ บุคคลทีคณะกรรมการธนาคาร หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มอบหมาย มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมข้ อความตามคําสังของนายทะเบี ยน โดยการแก้ ไข
เพิมเติมดังกล่าวจะต้ องไม่กระทบต่อสาระสําคัญของข้ อบังคับของธนาคาร
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั ิการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็น ควรเสนอที ประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายใหม่เกี ยวกับ ธนาคารพาณิ ชย์
(ฉบับแก้ ไข) ทีออกโดยสภาแห่งชาติลาว และอนุมตั ิให้ ธนาคารดําเนินการและปฎิบตั ิหน้ าทีทุกประการตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายใหม่เกียวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ ไข) ที ออกโดยสภาแห่งชาติลาว เพือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ดงั กล่าว
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วาระที 11 เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ทังนี ธนาคารกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 26 ในวันศุกร์ ที 8 พฤษภาคม
2563 (Record Date)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปฏิมา จําปาสุต)
เลขานุการบริ ษทั

งานเลขานุการบริ ษัท สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
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