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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี28 

ของ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

--------------------------------------------- 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 28 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดขึนเมือ        

วันจนัทร์ที 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการ

ประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมายและระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยถา่ยทอดสดจาก ห้องออดทิอเรียม 

ชัน 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ ซึงเป็นประธานทีประชมุ (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และ

แจ้งต่อทีประชุมว่าธนาคารจดัให้ดําเนินการประชุมครังที 28 ของธนาคารผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือป้องกนัและลดความ

เสียงในการติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซงึยงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนือง โดยธนาคารยดึถือและปฏิบตัิตามพระ

ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทังกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องอย่าง

เคร่งครัด  

เพอือาํนวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชมุ ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง ประธานฯ ได้มอบหมายให้

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ ซงึดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบั

ดแูลกิจการ และกรรมการ Board Risk and Compliance Committee รวมทงัเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ดําเนินการประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นภาษาไทย 

นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ กล่าวแนะนํากรรมการ และแจ้งรายชอืผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร  เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทีเข้าร่วม

ประชุม รวมทงัทีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากดั ทีเข้าร่วมประชมุในฐานะสกัขีพยานในการนับ

คะแนนเสียงเพือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร  

ทังนี กรรมการทีเข้าประชุมมีจํานวน 10 คน จากจํานวนทังสิน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ

กรรมการทงัหมด มีรายชือดงัตอ่ไปนี  

1. ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ และ กรรมการและประธานสํารองใน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูล

กจิการ 
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2. นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา 

และการกํากบัดแูลกจิการ และกรรมการ Board Risk and 

Compliance Committee 

3. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮ์มนั อาฮม์ดั กรรมการบริหาร 

4. นางอรนชุ อภิศกัดิศิริกลุ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ 

6. ดร. รอม หรัิญพฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน Board Risk 

and Compliance Committee   

7. นายณฐัศกัด ิโรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ และกรรมการและประธานสํารอง Board Risk 

and Compliance Committee 

8. นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายฮาฟริซ บนิ อบัดลุ ราฮ์มนั กรรมการ ทีไม่ ใช่ผู้ บ ริหาร  และกรรมการ Board Risk and 

Compliance Committee 

10. นายพอล วอง ชี คิน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร   

ผู้บริหารระดับสูงทเีข้าร่วมประชุม 

1. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ ทีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2. นายอาทิตย์ มาสถริกลุ ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสียง 

3. นายตนั คีท จนิ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย 

4. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้บริหารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล 

5. นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสูงสุดกฎหมาย 

6. นายลมิ ยอง เทียน ผู้บริหารสูงสุดกลยทุธ์และสํานกัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

7. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสูงสุดการเงิน 

8. นางสาวสิริพร สนนัไพเราะ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน 

9. นายประภาส ทองสขุ ผู้บริหารสูงสุดสือสารองค์กร 
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10. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 

11. นายเพา จาตกานนท์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารเงนิ 

12. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดกํากบัการปฏิบตังิาน 

13. นายวธุว์ ธนิตติราภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ และรักษาการผู้บริหารสงูสดุ

ธุรกรรมการเงิน 

14. นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกจิ 

15. นางสาวปนิดา ตงัศรีวงษ์ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV 

16. ดร. อมรเทพ จาวะลา ผู้บริหารสํานกัวจิยั 

 

เลขานุการบริษัท ได้แก ่

นางปฏมิา จําปาสตุ 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด ทเีข้าประชุม ได้แก่ 

1. นายบุญเลศิ กมลชนกกลุ 

2. นายชานนท์ ถาวรานนท์  

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  ได้แก ่

นายชนาธิป วิทยากลู 

ทีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จาํกัด ทีเข้าร่วมประชุม ได้แก ่

1. นางสาววรพรรณ วุฑฒิสาร 

2. นางสาวปิยวณัณี วฒันสกลพนัธุ์ 

3. นางสาวณัชชา พนมสขุ  ซงึเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

เริมประชุม เวลา 10.00 น. 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

จํานวน 4 ราย รวมจํานวนหุ้น 41,878 หุ้น ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จํานวน 32 ราย รวมจํานวนหุ้น 33,066,468,232 หุ้น รวม 

ผู้ ถือหุ้ นทีเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้ นทีมอบฉันทะเป็นจํานวน 36 ราย และจํานวนหุ้ นทีถือรวมกันได้ทังสิน 

33,066,510,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.9579 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบงัคบัของธนาคาร พร้อมกบัแจ้งสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครังที 28 ซงึรวมถงึ 
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1. สิทธิในการอภปิราย โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้องกบัวาระนันๆ ในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากอาจมีผู้ถือหุ้นหลายท่าน

ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เช่นกนั 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลงัพิจารณา ขอให้ซกัถามหรือแสดงความเห็น

ในวาระอืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพือประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมและไม่กระทบผู้ ถือหุ้นโดย

ส่วนรวม 

2.  สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากบัจํานวนหุ้นทีถือหรือรับมอบ

 ฉนัทะมา 

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้มอบหมายให้นางปฏิมา จําปาสุต เลขานุการบริษัท ชีแจงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียง

ลงคะแนน นบัคะแนนเสียง และวิธีถามคําถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี 

การออกเสียงลงคะแนน 

• ผู้ถือหุ้นทีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถกูนบัเป็นองค์ประชมุ  

• การประชมุจะพิจารณาเรืองตามลําดบัระเบียบวาระทีระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะเปิดโอกาสให้  

ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อทีประชมุ เมือการนบัคะแนนเสียงในวาระนนัๆ เสร็จสิน 

• การออกเสียงลงคะแนน จะนบัหุ้น  หุ้น เท่ากบั  เสียง และผู้ถือหุ้น  ราย สามารถออกเสียงในแต่ละ

วาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นรายใดทีมีส่วนได้เสียในเรืองใดเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นรายนนัจะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรืองดงักลา่ว  

• การลงคะแนนเสียงผา่นสืออเิล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดเลือกปุ่ มสําหรับออกเสียงลงคะแนน หากไม่เห็นด้วย ให้กดปุ่ มสีแดง และ หากงดออกเสียง ให้

กดปุ่ มสีส้ม ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้ตราบเท่าทีวาระนนัยังไม่ปิดการลงคะแนน โดยกดปุ่ ม 

สีฟ้าเพือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุทีได้กดสง่ไปแล้ว  

• กรณีผู้ รับมอบฉันทะรายเดียวรับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้เลือก “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และ กด 

“สลบับญัช”ี เพือเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ ถือหุ้นรายอืนๆ   

การนบัคะแนนเสียง 

• การนบัคะแนนเสียง ธนาคารจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียง

ทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสว่นทีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที “เห็นด้วย” 
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• ธนาคารจะถือว่าผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะทีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในระบบผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์

ได้ออกเสียงเห็นด้วย 

• ผู้ ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติใน

วาระนนัๆ กรณีทีผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชมุ หรือ กดปุ่ ม ออกจากระบบ หรือ Exit the Meeting ก่อนทีจะปิดการลงมติใน

วาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชมุในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนํามานบัคะแนนใน

วาระนนัๆ อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุในวาระใดวาระหนึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใน

การกลบัเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ   

• กรณีทีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงในวาระใดๆ ไว้ใน

หนังสือมอบฉ้นทะโดยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์แล้ว ธนาคารจะไม่ให้สิทธิผู้ ร้บมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนัน เนืองจาก

ธนาคารได้บนัทกึการลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าวตามทีผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว 

การถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในทีประชมุ เพือความสะดวกใน

การสอบถาม ธนาคารแนะนําให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามผ่านข้อความ หรือช่องทาง Q&A โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะเลือกเมนูการถามคําถาม จากนนัเลือกวาระทีต้องการถามคําถาม และทําการพิมพ์ข้อซกัถาม หรือ ความคิดเห็น

ของท่าน แล้วกดส่งคําถาม โดยธนาคารจะตอบคําถามในห้องประชุมในวาระทีเกียวข้องกบัคําถามนนัๆ อย่างไรก็ดี เพือให้

การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างกระชบัทีสดุ กรณีมีคําถามจํานวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคําถาม

ตามความเหมาะสม และหากมีคําถามทีไม่ได้ตอบ ธนาคารจะรวบรวมตอบและบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ  

• ธนาคารจะตอบคําถามในทีประชมุเฉพาะเรืองทีเกียวข้องกบัวาระการประชมุเท่านนั เพือให้การประชุมอยู่

ภายในเวลาทีกําหนด ทงันี เพือส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเกียวกบัวาระการ

ประชมุมาลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว 

นอกจากนี นางปฏิมา จําปาสุต ยงัได้แจ้งหมายเลขโทรศพัท์ของ Inventech Call Center กรณีผู้ ถือหุ้นประสบ

ปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน และได้ชแีจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึวิธีปฏิบตั ิกรณีระบบขดัข้องระหว่างการ

ประชมุ 

หลงัจากนนั นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี 

วาระที 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2564 

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ รายงานต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 ปรากฏ

ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร ซงึได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 ตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี   
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ข้อมูลสําคัญเกียวกับผลการดาํเนินงานปี 2564   

• ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้มีการฟืนตวัอย่างช้าๆ เนืองจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ตังแต่

เดือนเมษายน 2564 ถึงช่วงไตรมาสที 3 ของปี ซงึส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชือมันของ

ผู้บริโภคตามมา อย่างไรก็ตาม มาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวได้มีการผ่อนคลายหลงัจากนนั จากการทีอตัราการได้รับวัคซีน

สะสมในประเทศไทยเพิมสงูขนึ และในสว่นของเศรษฐกจิไทย ได้เริมเหน็สญัญาณการฟืนตวัจากปัจจยัสนบัสนนุของภาคการ

ส่งออกและการอปุโภคบริโภค 

• แม้ต้องเผชิญกบัความท้าทายนานปัการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทียงัคงยืดเยือ

ในปี 2564 ผลการดําเนินงานของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมือเทียบกบัปีทีผ่านมา ดงัจะเห็นได้

จากการทํากําไรทีเพิมสงูขึน อนัเป็นผลจากความยืดหยุ่นในด้านการดําเนินธุรกิจต่อสถานการณ์แวดล้อม หรือ Operational 

Resilience และรากฐานการดําเนินธรุกิจทีแข็งแกร่ง ธนาคารมกํีาไรสุทธิจํานวน 2,441 ล้านบาท เพิมขนึถงึร้อยละ 89.1 เมือ

เทียบกบัปี 2563 โดยหลกัเป็นผลจากการเตบิโตของรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการตงั

สํารองทีลดลง 

• ธนาคารมีรายได้จากการดําเนินงาน 14,347 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยทีร้อยละ 3.9 เนืองจากรายได้

ดอกเบียสุทธิยงัคงได้รับผลกระทบจากยอดเงินให้สินเชือและอตัราส่วนรายได้ดอกเบียสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย หรือ NIMs ที

ลดลงตามภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 

• ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีมี

ความไม่แน่นอน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้อยละ 8.1 เมือเทียบกับปีทีผ่านมา และอตัราส่วนค่าใช้จ่าย

ดําเนินงานต่อรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 59.6 ในปี 2563 มาอยู่ทีร้อยละ 57.0 ในปี 2564 ซึงธนาคารจะรักษาพลวัต

ดงักล่าว เพือเพมิประสทิธิภาพค่าใช้จา่ยอย่างต่อเนืองต่อไป 

สัดส่วนการสร้างรายได้จากหน่วยธุรกิจ   

• ธนาคารได้ปรับเปลียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ จากการเป็นธนาคารทีให้บริการครบวงจร เป็นธนาคารที

มุ่งเน้นในธุรกจิทีธนาคารมีจุดแข็งและความได้เปรียบ ซงึจะเห็นได้ชดัจากการปรับเปลียนสดัส่วนธรุกจิของธนาคาร 

• ปัจจุบนั รายได้หลักของธนาคารมาจากธุรกิจรายย่อย ซงึคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้รวม ตามมาด้วย

รายได้จากธุรกิจขนาดใหญ่ ร้อยละ 15 และธุรกิจบริหารเงิน ร้อยละ 9 โดยทงัสามธุรกิจถือเป็นธุรกิจสําคญัทีขบัเคลือนการ

เตบิโตขององค์กร 

• เมือมองไปข้างหน้า ธนาคารตงัเป้าทีจะเป็นผู้ นําธุรกิจด้านการบริหารความมังคงั โดยอาศัยจุดแข็งของ

กลุ่มผลิตภณัฑ์บริหารเงินของธนาคาร ซงึเป็นทียอมรับและได้รับรางวัลจากสถาบนัต่างๆ รวมทงัใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
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กลุ่มซีไอเอม็บีในอาเซียน ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์บริหารความมงัคงั และบริการให้คําปรึกษาอย่างครบครันกบัลกูค้ากลุ่ม

ธนบดีชาวไทยทีมคีวามรู้ความเข้าใจเกียวกบัการลงทุนมากขึนในปัจจบุนั  

• ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในอาเซียนทีมีอยู่ ในการขยายธุรกิจในกลุ่ม

ลกูค้าทีมีการคดัสรรแล้ว โดยเน้นบรรษัทธรุกจิทีมีคณุภาพสูง 

โครงสร้างรายได้ดอกเบียสุทธ ิและรายได้ทีมิใช่ดอกเบีย  

• รายได้ดอกเบียสุทธิลดลงร้อยละ 9 หรือ 988 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากดอกเบียรับทีลดลงจาก

ผลกระทบของยอดเงนิให้สินเชือทีลดลง เนืองจากการกลายพนัธุ์ของเชือโควดิ-19 ทําให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในปี 2564 

• อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทีร้อยละ 26.9 เมือเทียบ

กบัปีทีผ่านมา โดยหลกัมาจากผลการดําเนินงานทีดีของธุรกจิบริหารความมงัคงั โดยเฉพาะด้านกองทุนรวมและด้านหุ้นกู้ ทีมี

อนพุนัธ์แฝง 

• ทงันี ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นการเพิมรายได้ค่าธรรมเนียมทีสร้างรายได้ประจําให้กบัธนาคาร สอดคล้องตาม

ความมุ่งหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารความมงัคงัทีแข็งแกร่ง  

การเติบโตของสินเชือและสัดส่วนของเงนิทุน 

• การขยายสินเชือและการจัดหาเงินทุนเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ทีต้องการมุ่งเน้นในธุรกิจที

ธนาคารมีจดุแข็งและความได้เปรียบ 

• เงินให้สินเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัช ี(รวมเงินให้สนิเชือซงึคําประกนัโดยธนาคารอืนและเงินให้สินเชือ

แก่สถาบนัการเงิน) มีจํานวน 216.5 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา โดยหลกัเป็นผลจากการลดลง

ของเงินให้สนิเชือของธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ซงึสะท้อนให้ถงึทิศทางของธนาคารทีต้องการจะลดความเสียงในธุรกจินีลง 

• ในขณะทีการจัดหาเงินทุนของธนาคารได้ลดลงร้อยละ 4.4 สอดคล้องตามการลดลงของยอดเงินให้

สินเชือ อย่างไรก็ตาม การจัดหาเงินทุนของธนาคารทีลดลงส่วนใหญ่มาจากเงินฝากประจําทีมีต้นทุนสูง จึงเป็นการ

ดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ของธนาคารทีต้องการบริหารต้นทนุทางการเงินให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขนึ 

การดํารงสถานะเงินกองทุนให้แข็งแกร่งและสูงกว่าเกณฑ์ทีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เพอืรองรับ

ภาวะเศรษฐกจิทีชะลอตัว 

• ธนาคารมีความพร้อมทีจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว เนืองจากมีงบดุลทีแข็งแกร่ง โดยมี

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง และอตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ อยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑ์ที

หน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้ อนัเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ในสภาวะทีการจดัหาเงินทนุมีความ

ตงึตวั โดยธนาคารได้ดําเนินการดงักล่าวมาอยา่งต่อเนือง และจะดําเนินการต่อไปในอนาคต เพือรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที

มีความไม่แน่นอน 



 

- 8 - 

 

 

ผลการดาํเนินงานทีสําคัญย้อนหลัง 

• ในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ธนาคารมีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน 

• โดยในปี 2564 ธนาคารมีกําไรก่อนหักภาษีจํานวน 2.9 พนัล้านบาท ซงึสงูสุดเป็นประวติัการณ์ แม้ต้อง

เผชญิกบัความท้าทายนานปัการและการชะลอตวัของเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

• ธนาคารมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทีเพมิขนึอยา่งต่อเนือง โดยอตัราส่วนรายได้ต่อจํานวนพนักงาน

ปรับตวัเพมิขนึมากกว่าสองเท่าจากปี 2554 

• ภายใต้สภาวะการแข่งขนัทีทวีความรุนแรงมากขนึ ธนาคารมุ่งเน้นการลดอตัราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

ตอ่รายได้รวมลง โดยการบริหารจดัการค่าใช้จา่ยอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทงัการเพมิประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพือให้

อตัราส่วนคา่ใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวมปรับตวัลดลงอย่างต่อเนือง มาอยูที่ระดบัประมาณร้อยละ 50 ภายในปี 2567 ซงึ

ถือว่ามีความยงัยืนและเหมาะสมในการแข่งขนั นอกจากนี การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั การนําระบบงานอตัโนมตัิมาปรับใช้ 

และการปรับปรุงกระบวนการทํางานของธนาคาร ควบคู่ไปกับการปรับรูปแบบการทํางานใหม่ทีเน้นการสร้างมูลค่าอย่าง

สงูสดุ ล้วนมีส่วนชว่ยให้ธนาคารสามารถบรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้  

รางวัลต่างๆ ทธีนาคารได้รับ 

• ในปี 2564 ธุรกิจของธนาคารได้รับรางวลัยกย่องชมเชยทังรางวลัในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค อนั

เป็นประจกัษ์พยานถงึธุรกิจทีธนาคารครองความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี 

• ในด้านธุรกิจรายย่อย ธนาคารได้รับรางวัล Wealth Management Platform of the Year จาก Asian 

Banking and Finance เป็นปีทีสองติดต่อกนั และรางวลั Digital Banking Initiative of the Year 2021 ซงึเป็นการยืนยันถึง

ความสําเร็จของแอปพลิเคชนั CIMB THAI Digital Banking ทียงัคงมุ่งมันนําเสนอฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ อย่างต่อเนือง 

เชน่ การให้บริการจองซือหุ้นกู้ เตม็รูปแบบ เป็นต้น 

• สําหรับธรุกิจบริหารเงนิ ธนาคารได้รับรางวลัถึง 11 รางวลั จากสมาคมตลาดตราสารหนีไทย, The Asset, 

Refinitiv, ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Asia Risk ซงึสะท้อนถึงการยกย่องจากตลาดในฐานะทีธนาคารเป็นผู้ นําในธุรกิจ

บริหารเงนิได้เป็นอย่างดี 

• ในปี 2564 ผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการที

ธนาคารได้เข้าไปร่วมในการทําธุรกรรมการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็นครังแรก หรือ IPO ของ บริษัท เงนิติดล้อ 

จํากัด (มหาชน) และได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล จาก Alpha Southeast Asia Awards ได้แก่ 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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• สําหรับการก้าวย่างต่อไปของธนาคาร เราจะยงัคงมุ่งเน้นการขบัเคลือนธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยงัยืน 

พร้อมทงัมุ่งมนัในการสร้างความเป็นเลิศของการให้บริการ และนวตักรรมทางการเงินต่างๆ ให้กบัลกูค้า ผู้ มีส่วนได้เสีย และ

สงัคมโดยรวม  

แผนกลยุุทธ์ Forward23+ 

•  นบัจากปี 2565 เป็นต้นไป วิสยัทัศน์ของธนาคารได้แก่การก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชนันําของอาเซียนที

ขบัเคลือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยธนาคารได้ดําเนินการตามแผนกลยุทุธ์ Forward23+ ซงึธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดใหญ่ 

และธุรกจิบริหารเงิน ถือเป็น 3 ธุรกจิหลกัทีเป็นกลจกัรสําคญัในการขบัเคลือนการเตบิโตของธนาคาร ธนาคารมุ่งหวงัทีจะเป็น

ผู้นําธุรกิจการบริหารความมงัคงั รวมถงึเป็นธนาคารทีลูกค้ารายย่อยเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทลัเป็นอนัดบั

แรก โดยจะใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึงทําให้ธนาคารสามารถใช้ระบบนิเวศทางธุรกิจของ

พันธมิตรได้ ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่นัน คุณค่าหลักทีธนาคารจะส่งมอบให้ลูกค้าก็คือการให้บริการผ่านเครือข่าย 

แพลตฟอร์ม และโซลูชัน ทีครอบคลุมในอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากพลงัเครือข่ายทีมีอยู่ของกลุ่มซีไอเอ็มบี นอกจากนี 

ธนาคารจะยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้ นําตลาดธุรกิจบริหารเงินอย่างต่อเนือง ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ และพฒันาช่องทางการให้บริการผา่นระบบดิจทิลั 

การเริมประกาศใช้ค่านิยมองค์กรชุดใหม่ ทเีรียกโดยย่อว่า EPICC 

• ในปี 2565 กลุ่มซีไอเอม็บีได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กรชดุใหม่ ทีเรียกโดยย่อว่า EPICC ซงึมีองค์ประกอบ

หลกั 5 ประการ ได้แก่ E - เสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร (Enabling Talent), P - มุ่งมนัสูค่วามเป็นเลิศ (Passion), I - ซือสตัย์

และรับผิดชอบ (Integrity & Accountability), C - ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) และ C - มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  

(Customer Centricity) 

ด้านความยังยนื 

• ธนาคารได้เริมนําการดําเนินการด้านความยังยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจและการ

ปฏิบัติงานของเราตังแต่ปี 2562 โดยธนาคารได้มีการลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกําหนดแนวทางการดําเนิน

กจิการธนาคารอย่างยงัยืน โดยสมาคมธนาคารไทย 

• ต่อมา ธนาคารได้มีการจัดตงัหน่วยงานความยงัยืนทางธุรกิจ รวมทงัดําเนินการเสร็จสินในการประเมิน

ตนเองตามแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอย่างยังยืนตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และยังได้ประกาศใช้

นโยบายเพือความยงัยืน และนโยบายการให้บริการทางการเงนิเพือความยงัยืนในองค์กรและหน่วยงานหลกัต่างๆ  

• การพฒันาการดําเนินการด้านความยงัยืนของธนาคารได้ขบัเคลือนผ่านหลกักลยทุธ์ทงั 4 ประการ ได้แก่ 

การดําเนินการอย่างยงัยืน ธุรกิจทียงัยืน การกํากบัดแูลและความเสียง และการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย ซงึสอดคล้องตามแนวทางของกลุม่ซไีอเอม็บ ี
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การมีส่วนร่วมกับชุมชน - กิจกรรมเพอืสังคมหรือโครงการจติอาสา 

• แม้จะเกิดภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและ

พนกังานจากทุกฝ่ายงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที ซงึถือเป็นการตอบแทนในฐานะทีธนาคารเป็นส่วนหนึงของสงัคม โดย

ธนาคารได้เปิดตัวโครงการจิตอาสาหลักจํานวน 4 โครงการในปี 2564 ซึงคิดเป็นจํานวนชัวโมงจิตอาสารวมทังสินกว่า 

12,000 ชวัโมง ธนาคารยงัคงให้การสนบัสนุนุทางการเงนิกบัคนพิการจํานวนทังสนิ 26 คนในปีทีผ่านมา 

การป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน 

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private 

Sector Collective Action Against Corruption: CAC ซึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันของธนาคารอย่างต่อเนืองในการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทงันี ธนาคารได้จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิเรืองการต่อต้านคอร์รัปชนั เพือให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารยดึถือและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ธนาคารยงัมี

การกําหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติั เรืองการให้ การรับของขวญัและการเลียงรับรอง และสือสารนโยบายและ

แนวปฏิบตัิดงักล่าวไปยงัพนักงานธนาคารเพือให้ถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด รวมทงัรณรงค์ให้พนกังานร่วมเป็นส่วนหนึงในการ

สร้างวฒันธรรมองค์กรทีมีความโปร่งใส ตลอดจนขอความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการงดเว้นการให้ของขวัญแก่

ผู้บริหารหรือพนักงานธนาคาร ทงันี เพือให้มนัใจว่าการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี เพือการ

เตบิโตอย่างยงัยืนของธนาคารและบริษทัในกลุม่ธรุกิจการเงินของธนาคาร 

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ 

เนืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ จงึแจ้งว่าวาระนีเป็นการรับทราบรายงานผลการดําเนิน

กจิการของธนาคารในรอบปี 2564 และไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2564 ตามทีเสนอทุก

ประการ 

วาระที 2 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 

2564 

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ เสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ซงึธนาคารได้จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาพร้อมหนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

แล้ว ทงันี รายละเอยีดผลการดําเนินกิจการของธนาคารสําหรับปี 2564 สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 ปรากฎในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจาํปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ 
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เนืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ จงึขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้งว่า

วาระนีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัต ิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ

รับรองแล้ว โดยผลการลงมติมรีายละเอยีดดงันี 

 

 

 

 

 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ขอให้นางสาวแวววลัย วัฒนา ผู้บริหารควบคุมการเงิน นําเสนอรายละเอียดต่อ 

ทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

   นางสาวแวววลัย วัฒนา ชีแจงว่าผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี รับอนุญาต สําหรับปีสินสุดวันที  31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 

1,434,007,883.86 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไร

ประจําปี 2564 เป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 71,701,000.00 บาท ทังนี เพือเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 44 ธนาคารได้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยโอนส่วนทีเหลือเป็นกําไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 

1,362,306,883.86 บาท  

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ซงึกําหนดให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เมือธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงานและมีการรักษาระดบัเงินสํารองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกําหนดแล้ว และให้

จดัสรรเงินกําไรส่วนทีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสํารองต่างๆ/กําไรสะสม โดยธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลให้แกผู่้ ถือหุ้นได้เป็นครังคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมือเหน็วา่ธนาคารมีผลกําไรเพียงพอทีจะกระทําได้  

คณะกรรมการได้พิจารณาเหน็ควรเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล

การดําเนินงานประจําปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทงัสิน 348,222,618 

บาท ทังนี การจ่ายเงินปันผลในอตัราทีเสนอ คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน    

ปันผล โดยธนาคารจะยงัคงมีเงินกองทนุทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตวัทางธรุกจิของธนาคารได้อยา่งต่อเนือง 

มตทีิลง จาํนวนเสียงทลีงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,570,872 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 238 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 
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นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ 

เนืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ จงึขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้งว่า

วาระนีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้ นทีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน อนมุตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2564 เป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 71,701,000.00 บาท และส่วนทีเหลือ

ให้โอนเป็นกําไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 1,362,306,883.86 บาท และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทังสิน 

348,222,618 บาท ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ทังนี ธนาคารกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับ 

เงินปันผล ในวันจนัทร์ที 25 เมษายน 2565 (Record Date) และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวันองัคารที 10 พฤษภาคม 

2565 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี 

มติทีลง 
จาํนวนเสียงทีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,509,872 99.9998 

2. ไม่เห็นด้วย 61,238 0.0001 

3. งดออกเสียง 0 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 
 

วาระที 4 รับทราบกรรมการลาออก 

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ชีแจงต่อทีประชมุว่า เนืองจากเอ็นจิก โอมาร์ ซดิดิก บนิ อามิน โนเออร์ ราชิด ได้แจ้ง

ลาออกจากตําแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) และกรรมการ Board Risk and Compliance Committee มีผลตงัแต่

วนัที 11 มกราคม 2565 สง่ผลให้จํานวนกรรมการธนาคารเหลือ 10 ท่าน จากจํานวน 11 ท่าน 

ทงันี ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 21 กําหนดว่าในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนืนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึงบุคคลใด ซงึมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทงันี 

บคุคลซงึเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน 

โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ 21 ดังกล่าว คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ ทีจะนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการ

ลาออกดงักล่าว และความประสงค์ของธนาคารทีจะรักษาตําแหน่งกรรมการทีเว้นว่างลงสืบเนืองจากการลาออกของ เอน็จิก 

โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ซงึ ณ วันประชุมวันนี ยังคงมีวาระคงเหลืออยู่ 2 ปี เพือแต่งตงัผู้ ทีเหมาะสมขึนมา

แทนที ระหว่างทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลทีมีคณุสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
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นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ แจ้งว่าวาระนีเป็นการรับทราบ จงึไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน  และเพือกระชบั

เวลาการประชมุ จงึขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่งๆ และแสดงความคิดเห็นในวาระเรืองอนืๆ  

มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบการลาออกของ เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด รวมถึง 

ความประสงค์ของธนาคารทีจะรักษาตําแหน่งกรรมการทีเว้นว่างลงสืบเนืองจากการลาออกของ เอน็จิก โอมาร์ ซิดดิก บิน  

อามิน โนเออร์ ราชิด เพือแตง่ตงัผู้ทีเหมาะสมขึนมาแทนที ระหว่างทีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบั

ดูแลกิจการอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามข้อกําหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบทีเกียวข้อง ตามทีเสนอทกุประการ 

วาระที 5 พจิารณาเลือกตงักรรมการทคีรบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้ดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึง     

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวน

กรรมการทีจะพงึมีออกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดย

กรรมการซงึพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งได้อีก เพือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และ

ข้อบงัคบัดงักล่าว ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครังนี มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและสามารถได้รับเลือกเข้า

ดํารงตําแหน่งได้อีก จํานวน 4 ท่าน ได้แก ่  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคาร

นําเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตงักรรมการทงั 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนงึ   

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทัง 4 ท่านดงักล่าว เป็นผู้ มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบญัชี มีคุณสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมกบัการเป็น

กรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง เต็มใจทีจะอทิุศเวลาและความพยายามให้กบัการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคาร ตลอดจนมีประวตัทีิโปร่งใสและสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ  

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2564 ถงึ วนัที 31 ธันวาคม 

2564 ตามหลกัเกณฑ์และขนัตอนทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทงันี ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้า

มายงัธนาคาร   

 นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 

1. ดร. รอม หรัิญพฤกษ์ กรรมการอสิระ  

2. นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ กรรมการอสิระ 

3. นายณฐัศกัดิ โรจนพิเชฐ กรรมการอสิระ 

4. นายฮาฟริซ บนิ อบัดลุ ราฮ์มนั   กรรมการทีไม่ใชผู่้บริหาร 
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เนืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ โดยขอให้ลงคะแนนเสียง

เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งว่าวาระนีต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

เลือกตงักรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก ่ดร. รอม หรัิญพฤกษ์ นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ นายณฐัศักดิ            

โรจนพิเชฐ และนายฮาฟริซ บิน อบัดุล ราฮ์มัน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยผลการลงมติมี

รายละเอยีดดงันี 

1. ดร. รอม หรัิญพฤกษ์                              

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee   

มตทีิลง จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,530,532 99.9999 

2. ไม่เหน็ด้วย 238 0.0000 

3. งดออกเสียง 40,340 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 

2. นายนิต ิจงึนิจนิรันดร์      

 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

มตทีิลง จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,530,532 99.9999 

2. ไม่เหน็ด้วย 238 0.0000 

3. งดออกเสียง 40,340 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 

3. นายณฐัศกัด ิโรจนพิเชฐ                            

กรรมการอสิระ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance Committee 

มตทีิลง จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,530,532 99.9999 

2. ไม่เหน็ด้วย 238 0.0000 

3. งดออกเสียง 40,340 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 
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4. นายฮาฟริซ บนิ อบัดลุ ราฮ์มนั                               

กรรมการทีไม่ใชผู่้บริหาร / กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

มตทีิลง จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,530,532 99.9999 

2. ไม่เหน็ด้วย 238 0.0000 

3. งดออกเสียง 40,340 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 

(หมายเหต:ุ ในวาระนีกรรมการทงั 4 ท่านในฐานะผู้ มีส่วนได้เสีย ไมไ่ด้อยูร่่วมในการประชมุ) 

วาระที 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชีแจงรายละเอียดต่อทีประชุมว่า ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 27 ซงึจดัขนึเมือวันที 

12 เมษายน 2564 ได้มีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามทีได้รับอนุมัติจากทีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้ น ครังที 26 และมีมติให้สัตยาบันต่อการเลือนการบังคับใช้ค่าตอบแทนดังกล่าวซึงได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ จากเดิมวนัที 1 มกราคม 2564 เป็น วนัที 1 กรกฎาคม 2564 เนืองจากเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควดิ-19 ทวัโลก ยงัคงสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่ 

ในทีประชมุครังนี คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้คงอตัราคา่ตอบแทนเดิม

ทีอนมุตัใินทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครังที 27 สําหรับกรรมการและกรรมการชดุย่อยต่อไป ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ ทงันี อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัทีสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ

ในอตุสาหกรรมธนาคารไทย รวมถงึกรอบแนวทางของกลุ่มซไีอเอม็บี   

 เนืองจากธนาคารจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการทีเป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี 

ดงันนั ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮ์มนั อาฮ์มดั และนายพอล วอง ชี คิน จึงไม่ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการ 

นอกจากนี นายฮาฟริซ บิน อบัดุล ราฮ์มัน ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ 

ตงัแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามนโยบายของ Khazanah Nasional Berhad, Malaysia ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

โดยทางอ้อมของธนาคาร 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 คิดเป็นจํานวนรวม 16,155,200 บาท เทียบกบั 11,211,500 บาท ในปี 2563 

โดยรายละเอียดเกียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้นําเสนอไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ในส่วน “8. 

รายงานผลการดําเนินงานสําคญัด้านการกํากบัดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report) และในส่วน “โครงสร้างการจัดการของธนาคาร” ของรายงานประจําปี 2563  ทงันี ธนาคารไม่มีการ

จา่ยคา่ตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ซงึไม่ใช่ค่าตอบแทนปกติแก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนทีรายงานไว้นี 

สําหรับอตัราคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจําปี  2565 มีรายละเอยีดดงันี 
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1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

                    บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

ค่าเบียรายเดอืน

(ประจาํตาํแหน่ง   

ประธานกรรมการ)  

ค่าเบียประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 

 

 ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000 

 กรรมการ -  50,000 50,000 

หมายเหต:ุ  

.      กรรมการเป็นผู้ เสียภาษีเงนิได้เอง 

.      คา่เข้าประชมุจะจ่ายเพยีงครังเดยีว โดยไม่พจิารณาถึงจํานวนครังของการประชมุต่อเดอืน 

 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย  

                    บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํปี 2565  

ค่าเบียรายเดอืน

(ประจาํตาํแหน่ง   

ประธานกรรมการ) 

ค่าเบียประชุม     

(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 

(รายครัง) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 

2. คณะกรรมการชดุย่อยอนืๆ ได้แก ่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ และ 

Board Risk and Compliance Committee     

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 

หมายเหต:ุ  

1.  กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงนิได้เอง 

2.  ค่าเข้าประชมุจะจ่ายตามจํานวนครังของการประชมุ 

นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ 

เนืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ จงึขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้งให้

ทราบว่าวาระนีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุ  

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม

อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 โดยคงอตัราค่าตอบแทนเดิมทีอนุมตัิในทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ครังที 27 สําหรบักรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไป  ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมตมีิรายละเอยีดดงันี 
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มติทีลง 
จาํนวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นทมีาประชุม 

1. เหน็ด้วย 33,066,570,872 99.9999 

2. ไม่เห็นด้วย 338 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที 7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2565 และกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ขอให้ นางอรนุช อภิศักด์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอยีดของวาระนีต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

นางอรนุช อภิศกัดิด์ศิริกุล ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือให้สอดคล้องกับพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการจงึได้นําเสนอวาระนีให้ผู้ ทีถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพือแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ

บญัชีสําหรับปี 2565  

ทงันี ก่อนนําเสนอเรืองนีต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชีทุก

ท่าน เพือให้แน่ใจว่าธนาคารมีผู้สอบบญัชีทีเหมาะสม และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) อนัรวมถงึความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ การขนึทะเบียน

กบัสํานกังาน ก.ล.ต.และหลกัเกณฑ์เกียวกบัระยะเวลาในการสอบบญัชีให้แก่ธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการนําเสนอต่อผู้ถือ

หุ้นให้อนุมติัการแต่งตงั สํานกังานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองธนาคาร

ประจําปี 2565 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึงตามรายชือต่อไปนี มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการ 

สอบบญัชีของธนาคาร 

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5339 

2. นางสาวสนิสิริ ทงัสมบตั ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7352 

3. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4298 

    

นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารยงัเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการนําเสนอต่อทีประชมุ

สามัญผู้ ถือหุ้ นเพือพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้ สอบบัญชี ในส่วนของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นเงินจํานวน 

12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็น

จํานวนเงิน 2,735,000 บาท ซงึเมือรวมค่าสอบบญัชีของทงักลุ่มธนาคารซีไอเอม็บี ไทย แล้ว เป็นเงินรวมทังสิน 14,774,000 

บาท ลดลงจากปีทีแล้ว จากสาเหตุหลักคือสาขาเวียงจันทน์ซงึอยู่ระหว่างดําเนินการปิดสาขา ทงันี ค่าสอบบญัชีดงักล่าว 

ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในกิจกรรมอืนๆ ซึงธนาคารและบริษัทในเครืออาจว่าจ้างเป็นครังคราว ตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้แน่ใจถงึความเหมาะสม และการไม่กระทบกระเทือนตอ่ความเป็นอิสระ 

นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคิดเหน็  
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เนืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ จงึขอให้ทีประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าวาระนีต้องได้รับมติ

อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทงัสมบติั ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาต เลขที 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 

12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็น

จํานวนเงิน 2,735,000  บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของกลุ่มธนาคารปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 14,774,000 บาท ทงันี 

มอบอํานาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบญัชีเพิมเติมได้ตามทีเห็นสมควร ในกรณีที

ธนาคารให้ผู้สอบบญัชีดําเนินการอนืๆ โดยผลการลงมติมีรายละเอยีดดงันี 

 

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น 

ทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 33,066,569,672 99.9999 

2. ไม่เห็นด้วย 238 0.0000 

3. งดออกเสียง 1,300 - 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที 8 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

เนืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ จึงเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้น ซกัถามหรือปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการและผู้บริหารในเรืองอนืๆ นอกเหนือจากวาระทีได้ดําเนินการประชมุแล้ว 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ธนาคารมีการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเกียวกบัแก๊งค์คอลเซ็น

เตอร์ และบญัชีม้าทีใช้ในทางทีผิดอย่างไร เพือความปลอดภยัของเงินในบญัชขีองลกูค้าธนาคาร  

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการบริหาร และกรรมการการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

กล่าวขอบคณุสําหรับคําถาม และชีแจงว่าธนาคารมีแนวทางป้องกนัและตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายทีชดัเจน โดยธนาคาร

ได้ดําเนินการต่อไปนี 1) กําหนดกระบวนการรู้จกัลกูค้า หรือ KYC (Know Your Customer) ไว้อย่างเข้มแข็ง เพือรองรับลกูค้า

แรกเข้าในทุกช่องทาง 2) ตรวจสอบและติดตามธุรกรรมทางบญัชีทีอาจผิดกฎหมาย และเมือพบว่ามีธุรกรรมทีผิดกฎหมาย 

ธนาคารจะระงบับญัชีและดําเนินการสอบสวนโดยทนัที 3) ธนาคารจดัให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนกังานอย่างสมําเสมอ

เพือให้พนักงานเกิดความตืนตัวในธุรกรรมผิดกฎหมาย ตลอดจนสือสารให้ลูกค้าได้ตระหนักรู้และทราบถึงลักษณะของ

ธุรกรรมทีพึงระวังทงัหลายดังกล่าว และ 4) ธนาคารติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกํากบัดูแลทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง

เพือให้แน่ใจธนาคารมีกลไกและวิธีปฏิบตัทีิทนัสมยัในการป้องกนัธรุกรรมดงักล่าว  
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นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้บริหารสูงสุดกํากับการปฏิบัติงาน ชีแจงเพิมเติมว่าปัจจุบนัธนาคารพาณิชย์ 

รวมถงึธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย ได้ร่วมมอืกบัทางการ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กองบญัชาการสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช. สอท.) และได้กําหนดนโยบายร่วมเพือจดัการปัญหาเกียวกบัแก๊งค์คอลเซน็เตอร์ และบญัชี

ม้า นอกจากนี ธนาคารยงัประสานงานร่วมกบักลุม่ซีไอเอม็บีในการตรวจสอบบญัชีกบั Watchlist ซงึได้รับการตรวจทานและ

ปรับปรุงสมําเสมอ โดยเมือตรวจพบว่ามีธุรกรรมใดๆ ทีมีความผิดปกติ ธนาคารจะรายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อสํานักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานทีเกียวข้องเพือทราบทันที ทงันี ด้วยกระบวนการต่างๆ ทีมีอยู่ 

ธนาคารเชือมนัว่าทรัพย์สนิของลูกค้าจะได้รับการปกป้องและดแูลอย่างดีทีสดุ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถงึอนัดบัความน่าเชือถือของธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย โดยอ้าง

ถงึเหตกุารณ์ท ีS&P Global Ratings (S&P) ได้ประกาศลดอนัดบัความน่าเชือถือของธนาคารพาณิชย ์4 แห่งของไทย 

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยวิ ชีแจง โดยนายจรีศักย์ จนัทรโชต ิผู้บริหารเงนิกองทุน สินทรัพย์ และหนีสิน 

อธิบายเป็นภาษาไทย ว่าธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชือถือโดย S&P แต่ได้รับการจดัอนัดบัโดย 

บริษัท ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากดั (Fitch Ratings) บริษัท มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส จํากัด (Moody’s) และ RAM 

Holdings Berhad (RAM) ซึงเป็นบริษัทตัวแทนจัดอนัดับความน่าเชือถือของประเทศมาเลเซีย จากการจัดอันดับความ

น่าเชือถือล่าสดุ ธนาคารได้รับการจดัอนัดบัโดย Fitch Ratings ที AA- แนวโน้ม Stable ซงึปรับขนึมาจาก Negative ในเดือน

พฤศจกิายน 2564 และได้รับการจดัอนัดบัที Baa2 โดย Moody’s และที AA2 โดย RAM ทงันี ตลอด 2 ปีทผีา่นมาในช่วงของ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทตวัแทนทงัสามบริษัทดงักล่าวไม่ได้ปรับลดอนัดบัความ

น่าเชือถือของธนาคารแต่อย่างใด การจดัอนัดบัความน่าเชือถือข้างต้นแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีความแข็งแกร่ง ทงัด้านสภาพ

คลอ่งและการบริหารความเสียง นายจีรศกัย์ฯ ชีแจงเพมิเติมว่าอตัราเงินกองทนุของธนาคารอยู่ในระดบัค่อนข้างสงูเมือเทียบ

กบัธนาคารอนื ซงึน่าจะสร้างความมนัใจเพิมขนึให้แกผู่้ ถือหุ้นของธนาคารได้ด้วย 

  เนืองจากไม่มีผู้ใดซกัถามเพิมเติม นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ผู้ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยแทนประธาน

กรรมการซงึเป็นประธานทีประชมุ จงึกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมประชมุ สําหรับการสละ

เวลาเข้าร่วมประชมุและสําหรับข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ซงึคณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้รับไว้พิจารณา และกล่าวปิด

ประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 

ลงชือ ............................................. ประธานทีประชมุ 

 
 

           (ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง)  
 
 
 

ลงชือ         .............................................. เลขานกุารบริษัท 

                (นางปฏิมา จําปาสตุ) ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


