รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 28
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ในรู ปแบบการประชุมผ่ านสืออิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 28 ของธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ จัดขึนเมื อ
วันจันทร์ ที 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้ วยการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยถ่ายทอดสดจาก ห้ องออดิทอเรี ยม
ชัน 9 ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จํ า กัด (มหาชน) สํ า นั ก งานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลัง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง ประธานกรรมการ ซึงเป็ นประธานทีประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และ
แจ้ งต่อทีประชุมว่าธนาคารจัดให้ ดําเนินการประชุมครังที 28 ของธนาคารผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือป้ องกันและลดความ
เสียงในการติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึงยังคงแพร่ ระบาดอย่างต่อเนือง โดยธนาคารยึดถือและปฏิบตั ิตามพระ
ราชกํา หนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทังกฎหมายและกฎระเบี ยบอืนๆ ที เกียวข้ องอย่ าง
เคร่งครัด
เพืออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้เข้ าร่ วมประชุม ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง ประธานฯ ได้ มอบหมายให้
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ ซึงดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการ และกรรมการ Board Risk and Compliance Committee รวมทังเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ดําเนินการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นภาษาไทย
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กล่าวแนะนํากรรมการ และแจ้ งรายชือผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร เลขานุการบริ ษัท
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ทีเข้ าร่ วม
ประชุม รวมทังทีปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากัด ทีเข้ าร่ วมประชุมในฐานะสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของธนาคาร
ทังนี กรรมการที เข้ าประชุม มี จํา นวน 10 คน จากจํ านวนทังสิน 10 คน คิ ด เป็ นสัดส่ ว นร้ อยละ 100.00 ของ
กรรมการทังหมด มีรายชือดังต่อไปนี
1.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง

ประธานกรรมการ และ กรรมการและประธานสํารองใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ

-1 -

2.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการ Board Risk and
Compliance Committee

3.

ดาโต๊ ะ อับดุล ราฮ์มนั อาฮ์มดั

กรรมการบริหาร

4.

นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกลุ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ

6.

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน Board Risk
and Compliance Committee

7.

นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการและประธานสํ ารอง Board Risk
and Compliance Committee

8.

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั

กรรมการที ไม่ ใ ช่ ผ้ ู บริ หาร และกรรมการ Board Risk and
Compliance Committee

10.

นายพอล วอง ชี คิน

กรรมการบริ ห าร และกรรมการผู้ จัด การใหญ่ แ ละประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงทีเข้ าร่ วมประชุม
1.

นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล

ทีปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

2.

นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

ผู้บริ หารสูงสุดบริหารความเสียง

3.

นายตัน คีท จิน

ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

4.

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง

ผู้บริ หารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้ อมูล

5.

นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย

6.

นายลิม ยอง เทียน

ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์และสํานักประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

7.

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน

8.

นางสาวสิริพร สนันไพเราะ

ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน

9.

นายประภาส ทองสุข

ผู้บริ หารสูงสุดสือสารองค์กร
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10.

นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์

ผู้บริ หารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้ า

11.

นายเพา จาตกานนท์

ผู้บริ หารสูงสุดบริหารเงิน

12.

นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน

13.

นายวุธว์ ธนิตติราภรณ์

ผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ และรักษาการผู้บริหารสูงสุด
ธุรกรรมการเงิน

14.

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์

ผู้บริ หารสูงสุดวาณิชธนกิจ

15.

นางสาวปนิดา ตังศรี วงษ์

ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV

16.

ดร. อมรเทพ จาวะลา

ผู้บริ หารสํานักวิจยั

เลขานุการบริษัท ได้ แก่
นางปฏิมา จําปาสุต
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ทีเข้ าประชุม ได้ แก่
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นายชานนท์ ถาวรานนท์
ผู้แทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ แก่
นายชนาธิป วิทยากูล
ทีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั แชนด์ เล่ อร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากัด ทีเข้ าร่ วมประชุม ได้ แก่
1. นางสาววรพรรณ วุฑฒิสาร
2. นางสาวปิ ยวัณณี วัฒนสกลพันธุ์
3. นางสาวณัชชา พนมสุข ซึงเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
เริ มประชุม เวลา 10.00 น.
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน 4 ราย รวมจํานวนหุ้น 41,878 หุ้น ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จํานวน 32 ราย รวมจํานวนหุ้น 33,066,468,232 หุ้น รวม
ผู้ ถื อ หุ้ น ที เข้ าประชุม ด้ ว ยตนเองและผู้ถื อ หุ้น ที มอบฉั น ทะเป็ นจํ า นวน 36 ราย และจํ า นวนหุ้น ที ถื อ รวมกัน ได้ ทั งสิ น
33,066,510,110 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.9579 ของจํ า นวนหุ้น ที ออกและจํ า หน่ายแล้ วทังหมด ครบเป็ นองค์ ประชุม ตาม
ข้ อบังคับของธนาคาร พร้ อมกับแจ้ งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั งที 28 ซึงรวมถึง
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1.

สิทธิในการอภิปราย โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ ซกั ถามและ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้ องกับ วาระนันๆ ในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากอาจมีผ้ ูถือหุ้นหลายท่า น
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเช่นกัน
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีคําถามหรื อความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณา ขอให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็น
ในวาระอืนๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม เพือประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมและไม่กระทบผู้ถือหุ้นโดย
ส่วนรวม

2.

สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจํานวนหุ้นที ถือหรื อรั บมอบ
ฉันทะมา

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ มอบหมายให้ นางปฏิมา จําปาสุต เลขานุการบริ ษัท ชีแจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียง
ลงคะแนน นับคะแนนเสียง และวิธีถามคําถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี
การออกเสียงลงคะแนน

•

ผู้ถือหุ้นทีลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็ นองค์ประชุม

•

การประชุมจะพิจารณาเรื องตามลําดับระเบียบวาระทีระบุไ ว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเปิ ดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้ งผลคะแนนต่อทีประชุม เมือการนับคะแนนเสียงในวาระนันๆ เสร็จสิน

•

การออกเสียงลงคะแนน จะนับหุ้น หุ้น เท่ากับ เสียง และผู้ถือหุ้น ราย สามารถออกเสียงในแต่ละ

•

การลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน

•

กรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะรายเดียวรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ เลือก “ไอคอนผู้ใช้ งาน” และ กด

วาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดทีมีส่วนได้ เสียในเรื องใดเป็ นพิเศษ ผู้ถือหุ้นรายนันจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื องดังกล่าว

ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง กดเลือกปุ่ มสําหรับออกเสียงลงคะแนน หากไม่เห็นด้ วย ให้ กดปุ่ มสีแดง และ หากงดออกเสียง ให้
กดปุ่ มสีส้ม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถแก้ ไขคะแนนเสียงได้ ตราบเท่าที วาระนันยังไม่ปิดการลงคะแนน โดยกดปุ่ ม
สีฟ้าเพือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดทีได้ กดส่งไปแล้ว

“สลับบัญชี” เพือเข้ าใช้ งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอืนๆ
การนับคะแนนเสียง

•

การนับคะแนนเสียง ธนาคารจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสี ยง

ทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ น คะแนนเสียงที “เห็นด้ วย”
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•

ธนาคารจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในระบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์

•

ผู้ถือหุ้นจะต้ องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้ องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิ ดให้ ลงมติ ใน

•

กรณี ทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงในวาระใดๆ ไว้ ใน

ได้ ออกเสียงเห็นด้ วย

วาระนันๆ กรณีทีผู้ถือหุ้นออกจากห้ องประชุม หรื อ กดปุ่ ม ออกจากระบบ หรื อ Exit the Meeting ก่อนทีจะปิ ดการลงมติใน
วาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็ นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนํามานับคะแนนใน
วาระนันๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึงจะไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใน
การกลับเข้ าร่ วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

หนังสือมอบฉ้ นทะโดยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว ธนาคารจะไม่ให้ สิทธิผ้ รู ้ บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนัน เนืองจาก
ธนาคารได้ บนั ทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามทีผู้ถือหุ้นได้ แสดงความประสงค์ไว้ แล้ ว
การถามคําถามหรื อแสดงความคิดเห็น
•
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในทีประชุม เพือความสะดวกใน
การสอบถาม ธนาคารแนะนําให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสอบถามผ่านข้ อความ หรื อช่องทาง Q&A โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะเลือกเมนูการถามคําถาม จากนันเลือกวาระทีต้ องการถามคําถาม และทําการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็น
ของท่าน แล้ วกดส่งคําถาม โดยธนาคารจะตอบคําถามในห้ องประชุมในวาระที เกียวข้ องกับคําถามนันๆ อย่างไรก็ดี เพือให้
การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างกระชับทีสุด กรณี มีคําถามจํานวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคําถาม
ตามความเหมาะสม และหากมีคําถามทีไม่ได้ตอบ ธนาคารจะรวบรวมตอบและบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
•
ธนาคารจะตอบคําถามในทีประชุมเฉพาะเรื องทีเกียวข้ องกับวาระการประชุมเท่านัน เพือให้ การประชุมอยู่
ภายในเวลาทีกําหนด ทังนี เพือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามเกียวกับวาระการ
ประชุมมาล่วงหน้ าก่อนการประชุมแล้ ว
นอกจากนี นางปฏิมา จําปาสุต ยังได้ แจ้ ง หมายเลขโทรศัพท์ของ Inventech Call Center กรณี ผ้ ถู ือหุ้นประสบ
ปั ญหาการเข้ าระบบประชุม หรื อระบบการลงคะแนน และได้ ชแจงให้
ี
ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ิ กรณีระบบขัดข้ องระหว่างการ
ประชุม
หลังจากนัน นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี
วาระที 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2564
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ รายงานต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 ปรากฏ
ตามแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ รายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี
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ข้ อมูลสําคัญเกียวกับผลการดําเนินงานปี 2564

•

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้ มีการฟื นตัวอย่างช้ าๆ เนืองจากได้ รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ตังแต่

•

แม้ ต้องเผชิญกับความท้ าทายนานัปการจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทียังคงยืดเยือ

•

ธนาคารมี รายได้ จ ากการดํ าเนิน งาน 14,347 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยที ร้ อยละ 3.9 เนื องจากรายได้

•

ธนาคารยังคงมุ่งเน้ นการบริ หารค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จที มี

เดือนเมษายน 2564 ถึงช่วงไตรมาสที 3 ของปี ซึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชือมันของ
ผู้บริ โภคตามมา อย่างไรก็ตาม มาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวได้ มี การผ่อนคลายหลังจากนัน จากการทีอัตราการได้ รับวัคซีน
สะสมในประเทศไทยเพิมสูงขึน และในส่วนของเศรษฐกิจไทย ได้ เริมเห็นสัญญาณการฟื นตัวจากปั จจัยสนับสนุนของภาคการ
ส่งออกและการอุปโภคบริโภค

ในปี 2564 ผลการดําเนินงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งเมือเที ยบกับปี ทีผ่านมา ดังจะเห็นได้
จากการทํากําไรทีเพิมสูงขึน อันเป็ นผลจากความยืดหยุ่นในด้ านการดําเนินธุรกิจต่อสถานการณ์ แวดล้ อม หรื อ Operational
Resilience และรากฐานการดําเนินธุรกิจทีแข็งแกร่ง ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 2,441 ล้ านบาท เพิมขึนถึงร้ อยละ 89.1 เมือ
เทียบกับปี 2563 โดยหลักเป็ นผลจากการเติบโตของรายได้ ทีมิใช่ดอกเบีย ประกอบกับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและการตัง
สํารองทีลดลง

ดอกเบียสุทธิยงั คงได้ รับผลกระทบจากยอดเงินให้ สินเชื อและอัตราส่วนรายได้ ดอกเบียสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี ย หรื อ NIMs ที
ลดลงตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564

ความไม่แน่น อน ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้ อยละ 8.1 เมือเทียบกับปี ทีผ่ านมา และอัตราส่วนค่าใช้ จ่าย
ดํ าเนิ นงานต่อรายได้ รวม ลดลงจากร้ อยละ 59.6 ในปี 2563 มาอยู่ทีร้ อยละ 57.0 ในปี 2564 ซึงธนาคารจะรั กษาพลวัต
ดังกล่าว เพือเพิมประสิทธิภาพค่าใช้ จา่ ยอย่างต่อเนืองต่อไป
สัดส่ วนการสร้ างรายได้ จากหน่ วยธุรกิจ

•

ธนาคารได้ ปรับเปลียนรู ปแบบการดําเนินธุรกิจ จากการเป็ นธนาคารทีให้ บริ การครบวงจร เป็ นธนาคารที

มุ่งเน้ นในธุรกิจทีธนาคารมีจุดแข็งและความได้ เปรี ยบ ซึงจะเห็นได้ ชดั จากการปรับเปลียนสัดส่วนธุรกิจของธนาคาร

•

ปั จจุบนั รายได้ หลักของธนาคารมาจากธุรกิจรายย่อย ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 66 ของรายได้ รวม ตามมาด้ วย

รายได้ จากธุรกิจขนาดใหญ่ ร้ อยละ 15 และธุรกิจบริ หารเงิน ร้ อยละ 9 โดยทังสามธุรกิจถือเป็ นธุรกิจสําคัญที ขับเคลือนการ
เติบโตขององค์กร

•

เมือมองไปข้ างหน้ า ธนาคารตังเป้ าทีจะเป็ นผู้นําธุรกิจด้ านการบริ หารความมังคัง โดยอาศัยจุดแข็งของ

กลุ่มผลิตภัณฑ์บริหารเงินของธนาคาร ซึงเป็ นทียอมรับและได้ รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมทังใช้ ประโยชน์จากเครื อข่ าย
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กลุ่มซีไอเอ็มบีในอาเซียน ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์บริ หารความมังคัง และบริ การให้ คําปรึกษาอย่างครบครันกับลูกค้ า กลุ่ม
ธนบดีชาวไทยทีมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการลงทุนมากขึนในปั จจุบนั

•

ด้ านธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารจะใช้ ประโยชน์จากเครื อข่ายในอาเซียนทีมีอยู่ ในการขยายธุรกิจในกลุ่ม

ลูกค้ าทีมีการคัดสรรแล้ ว โดยเน้ นบรรษัทธุรกิจทีมีคณ
ุ ภาพสูง
โครงสร้ างรายได้ดอกเบียสุทธิ และรายได้ ทีมิใช่ ดอกเบีย

•

รายได้ ดอกเบี ยสุ ทธิ ล ดลงร้ อยละ 9 หรื อ 988 ล้ า นบาท สาเหตุห ลั กมาจากดอกเบี ยรั บ ที ลดลงจาก

ผลกระทบของยอดเงินให้ สินเชือทีลดลง เนืองจากการกลายพันธุ์ของเชือโควิด-19 ทําให้ เกิดการระบาดระลอกใหม่ในปี 2564

•

อย่างไรก็ตาม รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งที ร้ อยละ 26.9 เมือเที ยบ

•

ทังนี ธนาคารยังคงมุ่งเน้ นการเพิมรายได้ ค่าธรรมเนียมทีสร้ างรายได้ ประจําให้ กบั ธนาคาร สอดคล้ องตาม

กับปี ทีผ่านมา โดยหลักมาจากผลการดําเนินงานทีดีของธุรกิจบริหารความมังคัง โดยเฉพาะด้ านกองทุนรวมและด้ านหุ้นกู้ทีมี
อนุพนั ธ์แฝง

ความมุ่งหมายทีจะเป็ นผู้ให้ บริการด้ านการบริ หารความมังคังทีแข็งแกร่ง
การเติบโตของสินเชือและสัดส่ วนของเงินทุน

•

การขยายสินเชือและการจัดหาเงินทุนเป็ นไปตามแผนกลยุท ธ์ของธนาคาร ทีต้ องการมุ่งเน้ นในธุร กิจที

ธนาคารมีจดุ แข็งและความได้ เปรี ยบ

•

เงินให้ สินเชือสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี (รวมเงินให้ สนิ เชือซึงคําประกันโดยธนาคารอืนและเงินให้ สินเชือ

•

ในขณะที การจัด หาเงิน ทุน ของธนาคารได้ ลดลงร้ อยละ 4.4 สอดคล้ องตามการลดลงของยอดเงิ น ให้

แก่สถาบันการเงิน) มีจํานวน 216.5 พันล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.6 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยหลักเป็ นผลจากการลดลง
ของเงินให้ สนิ เชือของธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ซึงสะท้ อนให้ ถงึ ทิศทางของธนาคารทีต้ องการจะลดความเสียงในธุรกิจนีลง

สิ น เชือ อย่า งไรก็ ตาม การจัดหาเงิน ทุน ของธนาคารที ลดลงส่ วนใหญ่ ม าจากเงิ น ฝากประจํ าที มี ต้ น ทุ น สูง จึง เป็ นการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารทีต้ องการบริ หารต้ นทุนทางการเงินให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
การดํารงสถานะเงินกองทุนให้ แข็งแกร่ งและสูงกว่ าเกณฑ์ ทีหน่ วยงานกํากับดูแลกําหนด เพือรองรับ
ภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว

•

ธนาคารมี ความพร้ อมที จะเผชิญ กับ ภาวะเศรษฐกิ จที ชะลอตัว เนื องจากมี งบดุล ที แข็ ง แกร่ ง โดยมี

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง และอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที
หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้ อันเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ ในสภาวะทีการจัดหาเงินทุนมีความ
ตึงตัว โดยธนาคารได้ ดําเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนือง และจะดําเนินการต่อไปในอนาคต เพือรองรับสถานการณ์ ต่างๆ ที
มีความไม่แน่นอน
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ผลการดําเนินงานทีสําคัญย้อนหลัง

•

ในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา ธนาคารมีความก้ าวหน้ าในหลายๆ ด้ าน

•

โดยในปี 2564 ธนาคารมีกําไรก่อนหักภาษีจํานวน 2.9 พันล้ านบาท ซึงสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ แม้ ต้อง

•

ธนาคารมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที เพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยอัตราส่วนรายได้ ต่อจํานวนพนักงาน

•

ภายใต้ สภาวะการแข่งขันทีทวีความรุนแรงมากขึน ธนาคารมุ่งเน้ นการลดอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน

เผชิญกับความท้ าทายนานัปการและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19

ปรับตัวเพิมขึนมากกว่าสองเท่าจากปี 2554

ต่อรายได้ รวมลง โดยการบริหารจัดการค่าใช้ จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพือให้
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อรายได้ รวมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง มาอยูท่ ีระดับประมาณร้ อยละ 50 ภายในปี 2567 ซึง
ถือว่ามีความยังยืนและเหมาะสมในการแข่งขัน นอกจากนี การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั การนําระบบงานอัตโนมัติมาปรับใช้
และการปรับปรุ งกระบวนการทํางานของธนาคาร ควบคู่ไปกับการปรับรู ปแบบการทํางานใหม่ทีเน้ นการสร้ างมูลค่า อย่ าง
สูงสุด ล้ วนมีส่วนช่วยให้ ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
รางวัลต่ างๆ ทีธนาคารได้ รับ

•

ในปี 2564 ธุรกิจของธนาคารได้ รับรางวัลยกย่องชมเชยทังรางวัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อัน

•

ในด้ า นธุ ร กิ จ รายย่อ ย ธนาคารได้ รั บ รางวัล Wealth Management Platform of the Year จาก Asian

•

สําหรับธุรกิจบริหารเงิน ธนาคารได้ รับรางวัลถึง 11 รางวัล จากสมาคมตลาดตราสารหนีไทย, The Asset,

•

ในปี 2564 ผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี โดยจะเห็นได้ จากการที

เป็ นประจักษ์พยานถึงธุรกิจทีธนาคารครองความแข็งแกร่งได้ เป็ นอย่างดี

Banking and Finance เป็ นปี ทีสองติดต่อกัน และรางวัล Digital Banking Initiative of the Year 2021 ซึงเป็ นการยืนยัน ถึง
ความสําเร็ จของแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ทียังคงมุ่งมันนําเสนอฟั งก์ชันการใช้ งานใหม่ๆ อย่างต่อเนื อง
เช่น การให้ บริการจองซือหุ้นกู้เต็มรู ปแบบ เป็ นต้ น

Refinitiv, ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Asia Risk ซึงสะท้ อนถึงการยกย่องจากตลาดในฐานะทีธนาคารเป็ นผู้นําในธุรกิจ
บริ หารเงินได้ เป็ นอย่างดี

ธนาคารได้ เข้ าไปร่ วมในการทําธุรกรรมการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครั งแรก หรื อ IPO ของ บริ ษัท เงินติดล้ อ
จํากัด (มหาชน) และได้ รับรางวัลถึง 2 รางวัล จาก Alpha Southeast Asia Awards ได้ แก่ รางวัล Best Local Currency
Bond Deal & Most Innovative Deal of the Year และ Best Equity IPO Deal of the Year in ASEAN
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•

สําหรับการก้ าวย่างต่อไปของธนาคาร เราจะยังคงมุ่งเน้ นการขับเคลือนธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยังยืน

พร้ อมทังมุ่งมันในการสร้ างความเป็ นเลิศของการให้ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
สังคมโดยรวม
แผนกลยุุทธ์ Forward23+

•

นับจากปี 2565 เป็ นต้ นไป วิสยั ทัศน์ของธนาคารได้ แก่การก้ าวไปสู่การเป็ นธนาคารชันนําของอาเซียนที

ขับเคลือนด้ วยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยธนาคารได้ ดําเนินการตามแผนกลยุทุ ธ์ Forward23+ ซึงธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดใหญ่
และธุรกิจบริ หารเงิน ถือเป็ น 3 ธุรกิจหลักทีเป็ นกลจักรสําคัญในการขับเคลือนการเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุ่งหวังทีจะเป็ น
ผู้นําธุรกิจการบริ หารความมังคัง รวมถึงเป็ นธนาคารทีลูกค้ ารายย่อยเลือกใช้ บริ การทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั เป็ นอันดับ
แรก โดยจะใช้ ป ระโยชน์ จากการเข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุท ธ์ ซึงทําให้ ธนาคารสามารถใช้ ระบบนิ เ วศทางธุร กิจ ของ
พันธมิตรได้ ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่ นัน คุณค่าหลัก ที ธนาคารจะส่ งมอบให้ ลูก ค้ า ก็ คือการให้ บริ ก ารผ่า นเครื อ ข่ า ย
แพลตฟอร์ ม และโซลูชัน ทีครอบคลุมในอาเซียน โดยใช้ ประโยชน์จากพลังเครื อข่ายที มี อยู่ของกลุ่มซีไอเอ็มบี นอกจากนี
ธนาคารจะยังคงเสริมสร้ างความแข็งแกร่ งในฐานะผู้นําตลาดธุรกิจบริ หารเงินอย่างต่อเนื อง ด้ วยการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ และพัฒนาช่องทางการให้ บริ การผ่านระบบดิจทิ ลั
การเริมประกาศใช้ ค่านิยมองค์ กรชุดใหม่ ทีเรียกโดยย่ อว่ า EPICC

•

ในปี 2565 กลุ่มซีไอเอ็มบีได้ ประกาศใช้ ค่านิยมองค์กรชุดใหม่ ทีเรี ยกโดยย่อว่า EPICC ซึงมีองค์ประกอบ

หลัก 5 ประการ ได้ แก่ E - เสริมสร้ างศักยภาพบุคลากร (Enabling Talent), P - มุ่งมันสูค่ วามเป็ นเลิศ (Passion), I - ซือสัตย์
และรั บ ผิ ด ชอบ (Integrity & Accountability), C - ร่ ว มมื อร่ วมใจ (Collaboration) และ C - มุ่งเน้ น ลูก ค้ าเป็ นศูน ย์ กลาง
(Customer Centricity)
ด้ านความยังยืน

•

ธนาคารได้ เริ มนํ าการดํ าเนิน การด้ า นความยังยืน เข้ า มาเป็ นส่ว นหนึ งของการดํ า เนิ น ธุ รกิจ และการ

•

ต่อมา ธนาคารได้ มีการจัดตังหน่วยงานความยังยืนทางธุรกิจ รวมทังดําเนินการเสร็ จสินในการประเมิน

•

การพัฒนาการดําเนินการด้ านความยังยืนของธนาคารได้ ขบั เคลือนผ่านหลักกลยุทธ์ทงั 4 ประการ ได้ แก่

ปฏิ บัติงานของเราตังแต่ปี 2562 โดยธนาคารได้ มีการลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือกํ าหนดแนวทางการดํ าเนิน
กิจการธนาคารอย่างยังยืน โดยสมาคมธนาคารไทย

ตนเองตามแนวทางการดําเนิน กิจการธนาคารอย่า งยังยื นตามที ธนาคารแห่งประเทศไทยกํ าหนด และยังได้ ประกาศใช้
นโยบายเพือความยังยืน และนโยบายการให้ บริ การทางการเงินเพือความยังยืนในองค์กรและหน่วยงานหลักต่างๆ

การดําเนินการอย่างยังยืน ธุรกิจทียังยืน การกํากับดูแลและความเสียง และการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึงสอดคล้ องตามแนวทางของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
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การมีส่วนร่ วมกับชุมชน - กิจกรรมเพือสังคมหรือโครงการจิตอาสา

•

แม้ จะเกิ ดภาวะการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารยัง คงได้ รั บการสนับ สนุ น จากผู้บริ หารและ

พนักงานจากทุกฝ่ ายงานเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างเต็มที ซึงถือเป็ นการตอบแทนในฐานะที ธนาคารเป็ นส่วนหนึงของสังคม โดย
ธนาคารได้ เปิ ดตัวโครงการจิต อาสาหลักจํา นวน 4 โครงการในปี 2564 ซึงคิดเป็ นจํานวนชัวโมงจิ ต อาสารวมทังสิ นกว่ า
12,000 ชัวโมง ธนาคารยังคงให้ การสนับสนุนุ ทางการเงินกับคนพิการจํานวนทังสิน 26 คนในปี ทีผ่านมา
การป้องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
ธนาคารได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ Private
Sector Collective Action Against Corruption: CAC ซึงสะท้ อนให้ เห็น ถึง ความมุ่งมันของธนาคารอย่า งต่ อเนื องในการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ ทังนี ธนาคารได้ จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพือให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ธนาคารยังมี
การกําหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบ ตั ิ เรื องการให้ การรับของขวัญและการเลียงรั บรอง และสือสารนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวไปยังพนักงานธนาคารเพื อให้ ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด รวมทังรณรงค์ให้ พนักงานร่ วมเป็ นส่วนหนึงในการ
สร้ างวัฒนธรรมองค์กรทีมีความโปร่ งใส ตลอดจนขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ในการงดเว้ นการให้ ของขวัญแก่
ผู้บริ หารหรื อพนักงานธนาคาร ทังนี เพื อให้ มนใจว่
ั าการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที ดี เพือการ
เติบโตอย่างยังยืนของธนาคารและบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคาร
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงแจ้ งว่าวาระนีเป็ นการรับทราบรายงานผลการดําเนิน
กิจการของธนาคารในรอบปี 2564 และไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
ประการ
วาระที 2

มติทีประชุ ม ที ประชุมรับ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ นกิจการของธนาคารในรอบปี 2564 ตามที เสนอทุ ก

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2564

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงธนาคารได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แล้ ว ทังนี รายละเอียดผลการดําเนินกิจการของธนาคารสําหรับปี 2564 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ปรากฎในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
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เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้ งว่า
วาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุ ม ทีประชุมมี มติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและ
รับรองแล้ ว โดยผลการลงมติมรี ายละเอียดดังนี
มติทลง
ี
1. เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,066,570,872

100.0000

2. ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

3. งดออกเสียง

238

-

0

0.0000

4. บัตรเสีย
วาระที 3

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2564 และการจ่ ายเงินปั นผล

นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ขอให้ นางสาวแวววลัย วัฒนา ผู้บริ หารควบคุมการเงิ น นํ าเสนอรายละเอี ย ดต่อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวแวววลัย วัฒนา ชี แจงว่า ผลการดําเนิน งานประจํ าปี 2564 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่า นการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต สํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วั น ที 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารมี ผ ลกํ า ไรสุ ท ธิ จํ า นวน
1,434,007,883.86 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
ประจํ าปี 2564 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 71,701,000.00 บาท ทังนี เพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้ อบังคับของธนาคารข้ อ 44 ธนาคารได้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยโอนส่วนทีเหลือเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้ าจํ านวน
1,362,306,883.86 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร ซึงกําหนดให้ ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เมือธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสํารองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้ อกําหนดแล้ ว และให้
จัดสรรเงินกําไรส่วนที เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสํารองต่างๆ/กําไรสะสม โดยธนาคารอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมือเห็นว่าธนาคารมีผลกําไรเพียงพอทีจะกระทําได้
คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรั บผล
การดําเนินงานประจําปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 348,222,618
บาท ทังนี การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที เสนอ คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนื อง
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นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้ งว่า
วาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2564 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 71,701,000.00 บาท และส่วนทีเหลือ
ให้ โอนเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้ าจํานวน 1,362,306,883.86 บาท และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิน งานประจําปี 2564 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ของธนาคาร ในอัตราหุ้น ละ 0.01 บาท รวมเป็ นจํ านวนเงินทังสิน
348,222,618 บาท ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร ทังนี ธนาคารกําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นที มีสิท ธิ รั บ
เงินปั นผล ในวันจันทร์ ที 25 เมษายน 2565 (Record Date) และกํา หนดการจ่ายเงินปั นผลในวัน อังคารที 10 พฤษภาคม
2565 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้ วย

วาระที 4

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

33,066,509,872

99.9998

2. ไม่เห็นด้ วย

61,238

0.0001

3. งดออกเสียง

0

-

4. บัตรเสีย

0

0.0000

รับทราบกรรมการลาออก

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชีแจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ได้ แจ้ ง
ลาออกจากตํ าแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) และกรรมการ Board Risk and Compliance Committee มีผลตังแต่
วันที 11 มกราคม 2565 ส่งผลให้ จํานวนกรรมการธนาคารเหลือ 10 ท่าน จากจํานวน 11 ท่าน
ทังนี ข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 21 กําหนดว่าในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื
งคราว
ออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึงบุคคลใด ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการทีว่างลงจะเหลื อน้ อยกว่าสองเดือน ทังนี
บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน
โดยอาศัย อํ า นาจตามข้ อ บัง คับ ข้ อ 21 ดัง กล่ า ว คณะกรรมการธนาคารได้ พิ จ ารณาและเห็ น ชอบตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทีจะนําเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบการ
ลาออกดังกล่าว และความประสงค์ของธนาคารทีจะรักษาตําแหน่งกรรมการทีเว้ นว่างลงสืบเนืองจากการลาออกของ เอ็นจิก
โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ซึง ณ วันประชุมวันนี ยังคงมีวาระคงเหลืออยู่ 2 ปี เพื อแต่งตังผู้ทีเหมาะสมขึนมา
แทนที ระหว่างทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที เกียวข้ อง เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
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นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ แจ้ งว่าวาระนีเป็ นการรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน และเพือกระชับ
เวลาการประชุม จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็นในวาระเรื องอืนๆ
มติ ที ประชุ ม ที ประชุม รับ ทราบการลาออกของ เอ็น จิก โอมาร์ ซิดดิ ก บิ น อามิ น โนเออร์ ราชิด รวมถึ ง
ความประสงค์ของธนาคารทีจะรักษาตําแหน่งกรรมการทีเว้ นว่างลงสืบเนื องจากการลาออกของ เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน
อามิน โนเออร์ ราชิด เพือแต่งตังผู้ทีเหมาะสมขึนมาแทนที ระหว่างทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้ อง ตามทีเสนอทุกประการ
วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระให้ ดาํ รงตําแหน่ งอีกวาระหนึง

นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ชีแจงต่อทีประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไป ให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดย
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตํา แหน่งได้ อีก เพือให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และ
ข้ อบังคับดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระและสามารถได้ รับเลือกเข้ า
ดํารงตําแหน่งได้ อีก จํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1.

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ

2.

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์

กรรมการอิสระ

3.

นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ

กรรมการอิสระ

4.

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั

กรรมการทีไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้ เสนอแนะให้ คณะกรรมการธนาคาร
นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทัง 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลทัง 4 ท่านดังกล่าว เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบัญชี มี คุณสมบัติครบถ้ วนเหมาะสมกับการเป็ น
กรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง เต็มใจทีจะอุทิศเวลาและความพยายามให้ กบั การดําเนิน ธุรกิจ
ของธนาคาร ตลอดจนมีประวัตทิ ีโปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที 31 ธันวาคม
2564 ตามหลักเกณฑ์ และขันตอนทีกําหนดไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ า
มายังธนาคาร
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
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เนื องจากไม่ มี ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติ โดยขอให้ ลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล และแจ้ งว่าวาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุ ม ทีประชุมมีม ติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
เลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ นายณัฐศักดิ
โรจนพิเชฐ และนายฮาฟริ ซ บิน อับดุล ราฮ์ มัน กลับเข้ าดํา รงตํ าแหน่ งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ ง โดยผลการลงมติ มี
รายละเอียดดังนี
1. ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
มติทลง
ี
1. เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

33,066,530,532

99.9999

238

0.0000

40,340

-

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
2. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มติทลง
ี
1. เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,066,530,532

99.9999

238

0.0000

40,340

-

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย

3. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
กรรมการอิสระ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance Committee
มติทลง
ี
1. เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,066,530,532

99.9999

238

0.0000

40,340

-

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย
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4. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
กรรมการทีไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร / กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
มติทลง
ี
1. เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,066,530,532

99.9999

238

0.0000

40,340

-

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย

(หมายเหตุ: ในวาระนีกรรมการทัง 4 ท่านในฐานะผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่ได้ อยูร่ ่วมในการประชุม)
วาระที 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชีแจงรายละเอียดต่อทีประชุมว่า ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 27 ซึงจัดขึนเมือวันที
12 เมษายน 2564 ได้ มีมติให้ คงอัตราค่าตอบแทนสํา หรั บกรรมการและกรรมการชุดย่ อยตามทีได้ รับอนุมัติจากที ประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ครั งที 26 และมี ม ติ ใ ห้ สัต ยาบัน ต่ อ การเลื อนการบัง คับ ใช้ ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วซึ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ จากเดิมวันที 1 มกราคม 2564 เป็ น วันที 1 กรกฎาคม 2564 เนืองจากเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทัวโลก ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่
ในทีประชุมครังนี คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิม
ทีอนุมตั ใิ นทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 27 สําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไป ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทังนี อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับทีสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี
เนืองจากธนาคารจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการที เป็ นพนักงานของธนาคารหรื อกลุ่มซีไอเอ็มบี
ดังนัน ดาโต๊ ะ อับดุล ราฮ์มนั อาฮ์มดั และนายพอล วอง ชี คิน จึงไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ
นอกจากนี นายฮาฟริ ซ บิน อับดุล ราฮ์มัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้ อม ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
ตังแต่เดือนมกราคม 2565 เป็ นต้ นไป ตามนโยบายของ Khazanah Nasional Berhad, Malaysia ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยทางอ้ อมของธนาคาร
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 คิดเป็ นจํานวนรวม 16,155,200 บาท เทียบกับ 11,211,500 บาท ในปี 2563
โดยรายละเอียดเกียวกับ ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ ละท่ านได้ นํ าเสนอไว้ ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ในส่วน “8.
รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้ านการกํากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) และในส่วน “โครงสร้ างการจัดการของธนาคาร” ของรายงานประจําปี 2563 ทังนี ธนาคารไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึงไม่ใช่คา่ ตอบแทนปกติแก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที รายงานไว้ นี
สําหรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 มีรายละเอียดดังนี
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน
ค่ าตอบแทนประจําปี 2565

ตําแหน่ ง


ประธานกรรมการ



กรรมการ

ค่ าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ)
140,000

ค่ าเบียประชุม
(รายเดือน)

-

ค่ าเข้ าประชุม

50,000

50,000

50,000

50,000

หมายเหตุ:
. กรรมการเป็ นผู้เสียภาษี เงินได้ เอง
. ค่าเข้ าประชุมจะจ่ายเพียงครังเดียว โดยไม่พจิ ารณาถึงจํานวนครังของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
บาท/คน
ค่ าตอบแทนประจําปี 2565
ตําแหน่ ง

ค่ าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ


ค่ าเบียประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเข้ าประชุม
(รายครั ง)

50,000

-

50,000

-

-

50,000

กรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ได้ แก่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และ
Board Risk and Compliance Committee

ประธานกรรมการ
50,000
50,000


กรรมการ

-

-

50,000

หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็ นผู้เสียภาษีเงินได้ เอง
2. ค่าเข้ าประชุมจะจ่ายตามจํานวนครังของการประชุม

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้ งให้
ทราบว่าวาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมทีอนุมตั ิในทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 27 สําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไป ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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มติทีลง
1. เห็นด้ วย

วาระที 7

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุม

33,066,570,872

99.9999

2. ไม่เห็นด้ วย

338

0.0000

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2565 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี

นายอนนต์ สิ ริ แ สงทัก ษิ ณ ขอให้ นางอรนุช อภิ ศัก ด์ ศิ ริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นํ า เสนอ
รายละเอียดของวาระนีต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
นางอรนุช อภิศกั ดิด์ศิริกุล ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 คณะกรรมการจึงได้ นําเสนอวาระนีให้ ผ้ ทู ีถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพือแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีสําหรับปี 2565
ทังนี ก่อนนําเสนอเรื องนีต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทุก
ท่าน เพือให้ แน่ใจว่าธนาคารมีผ้ สู อบบัญชีทีเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ การขึนทะเบียน
กับสํานักงาน ก.ล.ต.และหลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาในการสอบบัญชีให้ แก่ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาและเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการนําเสนอต่อผู้ถื อ
หุ้นให้ อนุมตั ิการแต่งตัง สํานักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจํ าปี 2565 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี คนใดคนหนึ งตามรายชือต่อไปนี มีอํา นาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการ
สอบบัญชีของธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
3. นายไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

5339
7352
4298

นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารยังเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการนําเสนอต่อทีประชุม
สามัญ ผู้ ถื อหุ้น เพื อพิ จารณาอนุมัติค่ าสอบบัญ ชีใ ห้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี ในส่ ว นของธนาคารซีไ อเอ็ม บี ไทย เป็ นเงิ น จํ า นวน
12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ น
จํานวนเงิน 2,735,000 บาท ซึงเมือรวมค่าสอบบัญชีของทังกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แล้ ว เป็ นเงินรวมทังสิน 14,774,000
บาท ลดลงจากปี ทีแล้ ว จากสาเหตุหลักคือสาขาเวียงจันทน์ซงอยู
ึ ่ระหว่างดําเนินการปิ ดสาขา ทังนี ค่าสอบบัญชีดงั กล่าว
ไม่ รวมถึงค่า ตอบแทนในกิ จกรรมอืนๆ ซึงธนาคารและบริ ษั ท ในเครื ออาจว่ า จ้ า งเป็ นครั งคราว ตามการพิ จารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ แน่ใจถึงความเหมาะสม และการไม่กระทบกระเทือนต่อความเป็ นอิสระ
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
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เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติ โดยแจ้ งว่าวาระนีต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุ ม ทีประชุมมีม ติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต เลขที 7352 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4298 ในนามบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จํ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีของกลุ่มธนาคารประจํ าปี 2565 โดยกํ าหนดค่ าสอบบัญ ชี ของธนาคาร เป็ นจํานวนเงิน
12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวี ยงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ น
จํานวนเงิน 2,735,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2565 เป็ นจํ านวนเงิน 14,774,000 บาท ทังนี
มอบอํานาจให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ ผ้ สู อบบัญชีเพิมเติมได้ ตามทีเห็นสมควร ในกรณี ที
ธนาคารให้ ผ้ สู อบบัญชีดําเนินการอืนๆ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี

มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

33,066,569,672

99.9999

2. ไม่เห็นด้ วย

238

0.0000

3. งดออกเสียง

1,300

-

0

0.0000

4. บัตรเสีย
วาระที 8

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้น ซักถามหรื อปรึกษาหารื อกับคณะกรรมการและผู้บริ หารในเรื องอืนๆ นอกเหนือจากวาระทีได้ ดําเนินการประชุมแล้ว
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธนาคารมีการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาเกียวกับแก๊ งค์คอลเซ็น
เตอร์ และบัญชีม้าทีใช้ ในทางทีผิดอย่างไร เพือความปลอดภัยของเงินในบัญชีของลูกค้ าธนาคาร
นายพอล วอง ชี คิน กรรมการบริ หาร และกรรมการการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กล่าวขอบคุณสําหรับคําถาม และชีแจงว่าธนาคารมีแนวทางป้ องกันและตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายทีชัดเจน โดยธนาคาร
ได้ ดําเนินการต่อไปนี 1) กําหนดกระบวนการรู้จกั ลูกค้ า หรื อ KYC (Know Your Customer) ไว้ อย่างเข้ มแข็ง เพือรองรับลูกค้ า
แรกเข้ าในทุกช่องทาง 2) ตรวจสอบและติดตามธุรกรรมทางบัญชีทีอาจผิดกฎหมาย และเมือพบว่ามีธุรกรรมทีผิดกฎหมาย
ธนาคารจะระงับบัญชีและดําเนินการสอบสวนโดยทันที 3) ธนาคารจัดให้ มีการถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่พนักงานอย่างสมําเสมอ
เพื อให้ พนักงานเกิดความตืนตัวในธุรกรรมผิดกฎหมาย ตลอดจนสือสารให้ ลูกค้ า ได้ ตระหนักรู้ และทราบถึงลัก ษณะของ
ธุรกรรมทีพึงระวังทังหลายดังกล่าว และ 4) ธนาคารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํา กับดูแลที เกียวข้ องอย่างต่อเนื อง
เพือให้ แน่ใจธนาคารมีกลไกและวิธีปฏิบตั ทิ ีทันสมัยในการป้ องกันธุรกรรมดังกล่าว
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นายเศรษฐจัก ร ลียากาศ ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบัติงาน ชีแจงเพิมเติมว่าปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์
รวมถึงธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ ร่วมมือกับทางการ ได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กองบัญชาการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช. สอท.) และได้ กําหนดนโยบายร่วมเพือจัดการปั ญหาเกียวกับแก๊ งค์คอลเซ็นเตอร์ และบัญชี
ม้ า นอกจากนี ธนาคารยังประสานงานร่ วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีในการตรวจสอบบัญชีกบั Watchlist ซึงได้ รับการตรวจทานและ
ปรับปรุ งสมําเสมอ โดยเมือตรวจพบว่ามีธุรกรรมใดๆ ทีมีความผิดปกติ ธนาคารจะรายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อสํานัก งาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที เกี ยวข้ องเพือทราบทันที ทังนี ด้ วยกระบวนการต่างๆ ที มีอยู่
ธนาคารเชือมันว่าทรัพย์สนิ ของลูกค้ าจะได้ รับการปกป้ องและดูแลอย่างดีทีสุด
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอันดับความน่าเชือถือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยอ้ าง
ถึงเหตุการณ์ที S&P Global Ratings (S&P) ได้ ประกาศลดอันดับความน่าเชือถือของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทย
นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว ชีแจง โดยนายจีรศักย์ จันทรโชติ ผู้บริหารเงินกองทุน สินทรัพย์ และหนีสิน
อธิบายเป็ นภาษาไทย ว่าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือโดย S&P แต่ได้ รับการจัดอันดับโดย
บริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Ratings) บริษัท มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส จํากัด (Moody’s) และ RAM
Holdings Berhad (RAM) ซึงเป็ นบริ ษัท ตัวแทนจัด อัน ดับ ความน่าเชื อถื อของประเทศมาเลเซี ย จากการจัดอัน ดับความ
น่าเชือถือล่าสุด ธนาคารได้ รับการจัดอันดับโดย Fitch Ratings ที AA- แนวโน้ ม Stable ซึงปรับขึนมาจาก Negative ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 และได้ รับการจัดอันดับที Baa2 โดย Moody’s และที AA2 โดย RAM ทังนี ตลอด 2 ปี ทีผ่านมาในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริ ษัทตัวแทนทังสามบริ ษัทดังกล่าวไม่ได้ ปรับลดอันดับความ
น่าเชือถือของธนาคารแต่อย่างใด การจัดอันดับความน่าเชือถือข้ างต้ นแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีความแข็งแกร่ ง ทังด้ านสภาพ
คล่องและการบริ หารความเสียง นายจีรศักย์ฯ ชีแจงเพิมเติมว่าอัตราเงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับค่อนข้ างสูงเมือเที ยบ
กับธนาคารอืน ซึงน่าจะสร้ างความมันใจเพิมขึนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคารได้ ด้วย
เนืองจากไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิมเติม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ผู้ดําเนินการประชุมเป็ นภาษาไทยแทนประธาน
กรรมการซึงเป็ นประธานทีประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่วมประชุม สําหรับการสละ
เวลาเข้ าร่ วมประชุมและสําหรับข้ อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ ซึงคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้ รับไว้ พิจารณา และกล่าวปิ ด
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.
ลงชือ

.............................................
(ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง)

ประธานทีประชุม

ลงชือ

..............................................

เลขานุการบริษัท

(นางปฏิมา จําปาสุต)
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ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

