รายละเอียดการสิทธิออกเสียงทีบ
่ ริษ ัทมีความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ 2559
ลําดับ

1

2

่ บริษัทและความเกีย
ชือ
่ วข ้อง/วาระ

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บริษัทยาย)
วาระที่ 1
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2558 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิการจัด สรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558
วาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
1. นายสุ พล วัธนเวคิน
2. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล
3. นางสาวฐิตินนั ท์ วัธนเวคิน
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2559
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ กู้
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ บริ คณห์สนธิ ของธนาคาร ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ บริ คณห์สนธิ ของธนาคาร ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัท การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่มีความสั มพันธ์ หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ กองทุนรวม หรือ กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์
วาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
วาระที่ 3
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558
วาระที่ 3.1
รับทราบรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558
วาระที่ 3.2
รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
วาระที่ 4.1
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 32 ธันวาคม
2558
วาระที่ 4.2
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 4.3
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 4.4
พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
1. นางอารี ญา ปราสาทโอสถ
2. นายอนวัช ลีละวัฒน์วฒั นา
3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
วาระที่ 4.5
พิจารณากําหนดจํานวนค่าตอบแทนและบําเหน็จคณะกรรมการบริ ษทั
วาระที่ 4.6
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2558
วาระที่ 5
เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)

สนั บสนุน

คัดค ้าน



































งดออกเสียง

เหตุผล

รายละเอียดการสิทธิออกเสียงทีบ
่ ริษ ัทมีความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ 2559
ลําดับ

3

่ บริษัทและความเกีย
ชือ
่ วข ้อง/วาระ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่มีความสั มพันธ์ หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ กองทุนรวม หรือ กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
วาระที่ 2
รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 ตามหนังสื อรายงานประจําปี
วาระที่ 3
รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
1.นายชาตรี โสภณพนิช
2.นายปิ ติ สิ ทธิ อาํ นวย
3.นายอมร จันทรสมบูรณ์
4.นายพรเทพ พรประภา
5.นางเกศินี วิฑูรชาติ
6.นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ได้แก่นายไพริ นทร์ ชูโชตถาวร
วาระที่ 8
รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 9
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
วาระที่ 10
เรื่ องอื่นๆ

สนั บสนุน

คัดค ้าน

งดออกเสียง

เหตุผล


วาระเพื่อทราบ
วาระเพื่อทราบ
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