รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จดั
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดาโต๊ะ โรเบิรต์
นายสุคนธ์
นางวาทนันทน์
ดาโต๊ะ ชารานิ
นายจิตรพงษ์
นางสาวเซรีน่า
ดาโต๊ะ ลี ค็อก
นายสุภคั

แชบเด๊า เม็ง
กาญจนหัตถกิจ
พีเทอร์สคิ
บิน อิบราฮิม
กว้างสุขสถิตย์
ตัน เหม่ ชเว็น
ควอน
ศิวะรักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม
1.

นายสุรชัย

จิตตรัตน์เสนีย์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางปนุท
นายสุธรี ์
นายอดิศร
นายพรชัย
นางสาวสิรพิ ร
นางวรีมน
นางสิรพิ ร

ณ เชียงใหม่
โล้วโสภณกุล
เสริมชัยวงศ์
ปทั มินทร
สนันไพเราะ
่
นิยมไทย
อําพันวงษ์

9.
10.
11.
12.
13.

นายประภาส
นายเจสัน
นายตัน
นางกนกไพ
นายพิสทิ ธิ ์

ทองสุข
ลีออง ก๊อก ยิว
คีทจิน
วงศ์สถิตย์พร
สุจริตโศภิต

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบริหารเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านปฏิบตั กิ าร
และรักษาการผูบ้ ริหารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านสือ่ สารองค์กร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านกลยุทธ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน
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ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1.
2.

นางอโนทัย
นางสาวบุษบา

ลีกจิ วัฒนะ
กุลศิรธิ รรม

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบเด๊า เม็ง ประธานกรรมการ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณและ
ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ และได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง 273 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 11,733,935 หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะ จํานวน 227 ราย รวมจํานวนหุ้นได้
24,006,872,710 หุน้ รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเองและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะเป็ นจํานวน 500 ราย และ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 24,018,606,645 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 96.9480 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและจําหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22
เริ่ มประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ นี้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
ธนาคาร และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม ซึง่ ปรากฏตามรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิท่ดี ีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ธนาคารจึงเชิญผู้แทนจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้เชิญผูถ้ อื หุน้ เป็ น
สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคารด้วย
ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงถึงวิธกี ารนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุ การบริษทั
ชีแ้ จงสรุปดังนี้
กรณีไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนัน้ ๆ ใน
ตอนท้ายของการรายงานว่า “ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทน่ี ําเสนอ”
กรณีมผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ น
ผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื่องหมายถูก ()ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มของบัตรลงคะแนนเสียงทีแ่ จกให้ และยกมือขึน้
เพื่อรอให้เจ้าหน้าทีธ่ นาคารรับบัตรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนนเสียง และจะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ยกมือขึน้ เพื่อแสดง
ตัวหรือไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีน่ นั ้ ได้ออกเสียง “เห็นด้วย”
สําหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ
ส่วนผูท้ ม่ี าประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึง่ ธนาคารได้บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ลว่ งหน้าแล้ว
นอกจากนี้ ใคร่ขอชี้แจงเพิม่ เติมว่า ธนาคารได้เปิ ดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ อื หุน้ จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนัน้ จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
จํานวนผูเ้ ข้าประชุมทีไ่ ด้รบั ลงทะเบียนไว้
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ผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริม่ แล้ว จะไม่นับเป็ นองค์ประชุมสําหรับวาระการประชุมทีม่ กี าร
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิน้ แล้ว
หลังจากนัน้ ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาตามระเบียบวาระและขอให้รองประธานกรรมการ (“รอง
ประธานฯ”) เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
รองประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีธ่ นาคารได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อม
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้แล้ว
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 1 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,019,322,916 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9975 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 586,052 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0024 ของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นกิ จการของธนาคารในรอบปี 2558
รองประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2558 ของธนาคาร ซึ่งได้จดั ส่งให้ผู้ถอื หุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ นี้แล้ว และขอให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูร้ ายงานสรุปให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2558 ต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน
12.2 พันล้านบาทเพิม่ ขึน้ 1,727.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ดอกเบีย้ สุทธิรอ้ ยละ 7.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิรอ้ ยละ 9.6 และรายได้อ่นื ร้อยละ 79.0
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.7 เป็ นจํานวน 5,106.8 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานมีการควบคุมทีด่ ี ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้อยละ 0.2 กําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จํานวน 63.1 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.4 เป็ นจํานวน 1,052.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของ
รายได้อ่นื และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสุทธิกบั การเพิม่ ขึน้ ในสํารองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 77.0 เป็ นผลมา
จากสํารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าภาคธุรกิจและนโยบายการตัง้ สํารองอย่างระมัดระวัง
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อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (Net Interest Margin - NIM) อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.27 สําหรับปี
2558 ในขณะทีป่ ี 2557 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.37 เนื่องจากช่วงต้นปี 2558 มีการระดมเงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สนิ เชื่อซึ่งคํ้าประกันโดย
ธนาคารอื่นและเงินให้สนิ เชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยูท่ ่ี 199.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบ
กับเงินให้สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั ๋วแลกเงิน หุน้ กู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบาง
ประเภท) จํานวน 218.4 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2 จากสิน้ ปี 2557 ซึง่ มีจาํ นวน 211.7 พันล้านบาท อัตราส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝาก (The Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 91.2 จากร้อยละ 90.1 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รายงานต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอทราบถึงอันดับของธนาคาร
โดยภาพรวมในอุตสาหกรรม สําหรับอัตราส่วนในแต่ละประเภทที่ได้กล่าวมา เช่น อันดับในการให้สนิ เชื่อ อันดับของ
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (Net Interest Margin - NIM) เนื่องจากทราบมาว่า ธนาคารอื่นก็ม ี
อัตราส่วนที่ดขี น้ึ เช่นกัน จึงต้องการทราบว่าเมื่ออัตราส่วนของธนาคารดีขน้ึ แล้ว อันดับของธนาคารดีขน้ึ หรือไม่ ถ้าหาก
อันดับของธนาคารดีขน้ึ ก็น่าชื่นชม แต่หากอันดับลดลงก็ควรหาสาเหตุวา่ เกิดจากสิง่ ใด
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูช้ แ้ี จง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารชีแ้ จงว่า สําหรับส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)
ในส่วนของสินเชื่อและเงินฝากนัน้ อัตราเติบโตในปี ท่ีผ่านมาของธนาคารสูงกว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบธนาคาร
พาณิชย์ ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวมของธนาคารอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2 เรื่องของประสิทธิภาพของสินเชื่อและเงินฝากโดยรวม
อยู่ทอ่ี นั ดับ 10 ในส่วนของรายได้สว่ นต่างดอกเบี้ยของธนาคารอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 3.3 ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ โดย
ธนาคารอยูท่ อ่ี นั ดับ 5 หากเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นในระบบ
เมื่อประมาณ 4-5 ปี ทผ่ี ่านมา อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวม (Cost-to-income Ratio) ของ
ธนาคารมีระดับค่อนข้างสูงมากกว่าร้อยละ 80 ซึง่ มีแนวโน้มลดลงมาเรือ่ ยๆ และในปี 2558 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ต่อรายได้รวมของธนาคารอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 57 ซึง่ หากเปรียบเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ ทีอ่ ตั ราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อ
รายได้รวม (Cost-to-income Ratio) ตํ่ากว่าร้อยละ 50
สิง่ หนึ่งทีธ่ นาคารตระหนักและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างฐานลูกค้า (Cover to fix cost) และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และสิง่ ทีธ่ นาคารสามารถปรับปรุงได้เพิม่ เติม คือ รายได้ทไ่ี ม่ใช่ดอกเบีย้ โดยทีผ่ ่านมา ธนาคาร
สามารถขยายรายได้ทไ่ี ม่ใช่ดอกเบีย้ ได้รอ้ ยละ 20-30 ต่อปี หากคํานวณเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์พบว่าค่าเฉลีย่ ยังตํ่ากว่า
ธนาคารอื่นในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีฝ่ า่ ยจัดการต้องดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าวให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
นายสืบศัก ดิ ์ พิภ พมงคล ผู้ถือหุ้น กล่า วว่า ตนเองมีค วามเชื่อมันในความสามารถของคณะกรรมการและ
่
ผูบ้ ริหาร ทัง้ ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์ทด่ี มี ากและเป็ นทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไป
่ แต่มขี อ้ สังเกตเล็กน้อย คือ การเพิม่ รายได้
และกําไรของธนาคารยังค่อนข้างน้อย จึงอยากเรียนถาม 3 ข้อ ดังนี้ (1) สินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing
Loan) ของธนาคารมีสดั ส่วนเท่าใด (2) ในปีน้ี จะมีการขยายหรือลดสาขาหรือไม่ (3) ขณะนี้ ในประเทศไทย ผูส้ งู อายุมเี งิน
สะสมค่อนข้างมาก จึงขอเสนอให้ธนาคารเพิม่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่สําหรับผู้สูงอายุ และตนเชื่อว่าผู้สูงอายุต้องการ
ดอกเบีย้ และผลประโยชน์จากการสะสมเงินเป็ นรายเดือนมากกว่าการฝากประจําแบบ 6 เดือนถึงจะได้รบั ผลประโยชน์ ซึง่
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มีบางธนาคารก็มผี ลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลประโยชน์ ทุกเดือน ทัง้ นี้ จึงขอเสนอให้ธนาคารพิจารณาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ใหม่ๆ สําหรับผูส้ งู อายุดว้ ย
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูช้ แ้ี จง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้ าที่บริหารชี้แจงว่า (1)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NonPerforming Loan) ของธนาคารอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.1 ซึง่ ลดลงจากปี 2557 ทีอ่ ยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.3 (2) สําหรับสาขา ในรอบปี ทผ่ี ่าน
มา ธนาคารได้ประเมินกลยุทธ์การให้บริการสําหรับลูกค้ารายย่อย พบว่า สายธุรกิจรายย่อย โดยเฉพาะทีมสาขา มี
ศักยภาพสูงในการให้บริการลูกค้าและนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ลูกค้าด้านการออมและการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2558
ทางธนาคารได้รบั ความไว้วางใจจากบริษทั ทีพไี อ โพลีน จํากัด (มหาชน) ให้เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายหุน้ กู้ มูลค่า 16,000
ล้านบาท ซึ่งสามารถดําเนินการได้ด้วยดี รวมทัง้ การนํ าเสนอกองทุนของบริษทั ในเครือ คือ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด (CPAM) ก็สามารถดําเนินการได้ดเี ช่นกัน ดังนัน้ ธนาคารจึงเน้นเรื่องการพัฒนาและ
ปรับปรุงสาขาให้เป็ นแบบศูนย์ให้บริการเรื่องการลงทุนและการออม ซึ่งธนาคารมีการจัดตัง้ โครงการฝึ กฝนพนักงานที่
เรียกว่า “Wealth Academy” ขึน้ มา ขณะเดียวกัน การให้บริการลูกค้าทัวไป
่ ธนาคารได้รเิ ริม่ ใช้เทคโนโลยีดา้ นดิจติ อล
ใหม่ๆ ได้แก่ การเป็ นพันธมิตรกับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) (AIS) เพื่อให้บริการผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบของบีท แบงก์ก้งิ (Beat Banking) โดยลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี Beat Banking ได้ผ่าน
เครือข่ายสาขา AIS และได้เริม่ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น(7-eleven) เพื่อใช้เทคนิคการเพิม่
ยอดขาย (Cross Selling) ในฐานลูกค้าของร้านสะดวกซือ้ 7-eleven ซึง่ การให้บริการลูกค้ารายย่อยนัน้ ธนาคาร พยายาม
ขยายรูปแบบและช่องทางการให้บริการ ทัง้ นี้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้มกี ารลดสาขาทีอ่ ยูน่ อกหัวเมืองใหญ่ ซึง่ ธนาคาร
เป็ นธนาคารขนาดเล็กไม่สามารถดําเนินการได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับธนาคารใหญ่ จึงต้องเน้นบางอย่างเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้
ทางธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายสูง โดยธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า จุดแข็งของธนาคารจะอยู่ทก่ี ารให้คาํ แนะนําและให้บริการ
ลูกค้าที่ต้องการออมเงินหรือต้องการลงทุน ธนาคารจึงเน้นที่หวั เมืองใหญ่ต่างๆ เพราะฐานของธนาคารอยู่ตรงนัน้ ส่วน
ลูกค้ารายย่อย ธนาคารพยายามลงทุนทางด้านอื่น คือ ด้านดิจติ อล อย่างทีเ่ รียนให้ทราบแล้วเบือ้ งต้น (3) การเสนอบริการ
ให้กบั ผูส้ งู วัย ทางธนาคารขอขอบคุณทีไ่ ด้ให้คาํ แนะนํา และขอเรียนว่า ทีผ่ ่านมา ทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากสําหรับ
ผูส้ งู วัยและได้รบั ผลประโยชน์ในด้านภาษี นอกเหนือไปกว่านัน้ ทาง CPAM ยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อบริการอีกหลายผลิตภัณฑ์
เช่น การลงทุนในหุน้ กูห้ รือการลงทุนในหุน้ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ มํ่าเสมอ โดยในปี ทผ่ี ่านมา ทาง CPAM มีการออกกองทุน
หนึ่ งออกมา เพื่อลงทุนในหุ้นของธุร กิจต่างๆ ทัวโลก
่
อีก ทัง้ มุมมองทัวโลกเล็
่
งเห็นว่าสังคมสูงวัยจะมีจํานวนมากขึ้น
กองทุนนี้กจ็ ะสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว ซึง่ ธนาคารก็มองว่ายังสามารถต่อยอดได้อย่างทีท่ า่ นผูถ้ อื หุน้ ได้กรุณาแนะนํา
นายสถาพร ผังนิ รนั ดร์ ผู้ถือหุ้น ขอกล่า วถึงเรื่องสาขาสืบเนื่ องจากผู้ถือหุ้นท่านก่อน คือ บางสาขามีก าร
เดินทางหรือการเข้าถึงบริการค่อนข้างลําบากและใช้เวลานาน เช่น สาขาอาคารทีพไี อ โพลีน(ปิ ดทําการ) สาขาอาคารเอ็ม
ไพร์ ทาวเวอร์ สาขาฟอร์จนู ทาวน์ สาขาพระราม 9 สาขาสาธุประดิษฐ์ และสาขาบางนา เป็ นต้น สําหรับผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร ตนเองเล็งเห็นว่าธนาคารควรมุ่งไปในวัยอุดมศึกษาและจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาชาวไทย นักศึกษาชาว
มาเลเซีย หรือนักศึกษาในกลุ่มอาเซียน เพื่อแลกเปลีย่ น ดําเนินธุรกิจ หรือทําความรูจ้ กั กัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสนิท
สนมและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยผลิตภัณฑ์น้ี จะสามารถเสนอค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับบัตร
เอทีเอ็มของนักศึกษาทีม่ าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร จึงขอเสนอให้บนั ทึกสถิตเิ หล่านี้ไว้เป็ นข้อมูล และสําหรับรายงาน
ประจําปี นัน้ ในรายงานประจําปี สามารถระบุขอ้ มูลเพิม่ เติมในรายละเอียดของการที่ธนาคารเป็ นธนาคารเดียวที่เป็ น
ธนาคารไทยแต่มผี ู้ถอื หุ้นรายใหญ่สญ
ั ชาติมาเลเซียได้หรือไม่ เนื่องจากตนก็เป็ นผู้ถอื หุ้นของธนาคารที่เคยอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ แต่ต่อมาได้เพิกถอนชื่อบริษทั ออกจากตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั ดังกล่าวได้มกี ารแสดงข้อมูลตัวเลขเกีย่ วกับ
การให้ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ จึงขอให้ธนาคารแสดงข้อมูลดังกล่าวว่าผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้ให้การสนับสนุ น
อะไรบ้าง มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และขอให้ธนาคารชีแ้ จงเกีย่ วกับจํานวนการสร้างรายได้ของสาขาแต่ละสาขา เพื่อปรับปรุง
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การให้บริการต่อไป ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งทีย่ งั ไม่เป็ นรูจ้ กั ดีกค็ อื Preferred ขอให้ทําการปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูช้ แ้ี จง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่าทัง้ หมดมี 3 ประเด็น โดยจะขอตอบใน 2 ประเด็น
หลัง สําหรับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์ทธ่ี นาคารได้จากการเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ในกลุ่ม CIMB ซึ่งอาจต้องมีการ
ขยายความในรายงานประจํา ปี เพิ่มเติม ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แต่ในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่า ย และการ
สนับสนุ น จะมีรายงานหนึ่งในตอนท้ายของรายงานประจําปี เรื่องรายการเกีย่ วโยง ซึง่ จะเห็นว่าได้มรี ายการ IT Support
ต่างๆ ทีท่ างกลุม่ ซีเอ็มบี ได้ให้การสนับสนุนธนาคารเป็ นอย่างดี และทีผ่ า่ นมากลุม่ ซีไอเอ็มบีกบั ธนาคารได้ให้ความร่วมมือ
กันเป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel lll ของธนาคารกรุงไทยในสกุลเงิน
มาเลเซียริงกิต มูลค่า 1,000 ล้านริงกิต โดยมีธนาคารเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย ซึง่ หุน้ กูช้ ุดนี้ได้รบั ความเชื่อมันจากนั
่
กลงทุนใน
ประเทศมาเลเซียจนได้รบั รางวัลระดับภูมภิ าคหลายรางวัล สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของธนาคารและเครือข่ายที่
ครอบคลุมภูมภิ าคอาเชีย่ นของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ขอให้นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อยเป็ นผูช้ แ้ี จงในเรือ่ งของ CIMB Preferred และข้อสังเกตเรือ่ งสาขา
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย กล่าวว่า สําหรับกลุ่มลูกค้าอุดมศึกษา
จะขอรับไว้พจิ ารณาและดําเนินการเพิม่ เติม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็ นกลุ่มลูกค้าทีน่ ่ าสนใจและในอนาคตหากลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่วยั ทํางาน ก็จะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่จะใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง นายอดิศรชี้แจงว่าที่ผ่านมา
ธนาคารไม่ได้เน้ นกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมากนัก เนื่องจากธนาคารมีสาขาในการให้บริการค่อนข้างน้ อย จึงยังไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าว แต่ในปจั จุบนั Digital Banking และ Mobile Banking เข้ามามีบทบาทมากขึน้ และการที่
ธนาคารได้รว่ มมือกับทาง AIS จัดทํา Beat Banking ขึน้ มา เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการให้บริการ เช่น การเปิดบัญชีผ่านสาขา
AIS ตามศูนย์การค้าทัวไป
่ ทําให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้มากขึน้ โดยในปจั จุบนั ธนาคารได้รบั การ
อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถเปิ ดบัญชีธนาคารได้ทส่ี าขา AIS โดยพนักงานของ AIS ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
ปรับเปลีย่ นระบบการทํางาน และคาดว่าในไตรมาสที่ 2 จะขยายตัวได้มากขึน้ และสามารถรับรองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ นี้ได้ดขี น้ึ
เรื่องของบางสาขา ทีอ่ าจจะไม่สะดวกในการเข้ารับการบริการหรือสาขาทีม่ ปี ญั หาเรื่องการจอดรถ ธนาคารจะ
พยายามปรับปรุงและจัดหาสถานทีส่ าํ หรับอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าให้ดขี น้ึ ทัง้ นี้ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมาธนาคารได้
ทําการปิ ดบางสาขาไป ซึง่ สาขาทีท่ าํ การปิดไปส่วนใหญ่เป็ นสาขาทีล่ กู ค้าไม่สะดวกมาใช้บริการ
ในส่วนของลูกค้า CIMB Preferred ตามทีค่ ุณสุภคั ได้ชแ้ี จงให้ทราบ จํานวนลูกค้า CIMB Preferred ของ
ธนาคาร ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ได้มจี าํ นวนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 10,000 ราย ปจั จุบนั นี้มลี กู ค้า CIMB Preferred 40,000 กว่า
ราย นับว่าได้รบั การตอบรับและความเชื่อมันจากลู
่
กค้ามากขึน้ ในปี ทผ่ี ่านมาเราได้เพิม่ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
CIMB Preferred สําหรับเรื่องการใช้บริการ Airport Lounge ธนาคารปรับปรุงการให้บริการ ทัง้ นี้จากทีธ่ นาคารสํารวจใน
เรื่องของ Airport Lounge ยังมีลกู ค้ามาใช้บริการไม่มาก โดยในปี น้ีเราได้ปรับปรุงเพิม่ เติมในเรื่องของ Limousine ทีจ่ ะ
ให้บริการ รับ-ส่ง ลูกค้าซึง่ ก็อาจจะช่วยแก้ปญั หากรณีทล่ี กู ค้าลืมคูปองสําหรับนํามาใช้บริการดังกล่าวได้มากขึน้ อย่างไรก็
ตาม ธนาคารจะปรับปรุงการให้บริการให้สามารถเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ ได้ ในปี ทผ่ี ่านมาในส่วนของ CIMB
Preferred ธนาคารไม่ได้มงุ่ เน้นการให้สทิ ธิประโยชน์เรื่อง Airport Lounge หรือสิทธิประโยชน์ทวๆ
ั ่ ไป แต่ธนาคารมุง่ เน้น
การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า รวมถึงการให้บริการความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน และขอชีแ้ จงเพิม่ เติมไปถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผูส้ งู วัย ในปี ทผ่ี ่านมา ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝาก Senior
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Saving ทีธ่ นาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากบัญชี อีกทัง้ ยังให้ผลตอบแทนสูงทีส่ ดุ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อยู่ทร่ี อ้ ยละ
2.1 แต่ทงั ้ นี้จะนําข้อสังเกตไปพิจารณาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพือ่ ขอคําชีแ้ จงเพิม่ เติม ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานของธนาคารในปี ท่ผี ่านมา อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ทีไ่ ด้มกี ารแสดงรายละเอียดไว้
เห็นได้วา่ ผลการดําเนินงานของธนาคารลดลง เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ Return on Equity (ROE)
จากเดิมร้อยละ 4.3 ลดลงไปเหลือร้อยละ 3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์Return on Asset (ROA) ก็ลดลง
เช่นเดียวกัน สะท้อนถึงผลการดําเนินงานบางอย่างของธนาคารในปี ทผ่ี ่านมา แม้วา่ ธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อต่างๆ ได้ดี
แต่มกี ารตัง้ สํารองหนี้สูญเพิม่ ขึ้นมากหากดูจากงบการเงิน แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานในปี ท่ผี ่านมาลดตํ่าลง จึง
อยากสอบถามประธานฯ ว่ามีวธิ กี ารจัดการในการแก้ไขอย่างไร เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานดีขน้ึ ในปีน้ี
2) จากทีธ่ นาคารชีแ้ จงว่ามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การออกหุน้ กูใ้ นปีทผ่ี า่ นมา อยากขอคําชีแ้ จงเพิม่ เติม
ว่าในเดือนทีผ่ ่านมา ในฐานะทีเ่ ป็ นลูกค้า CIMB Preferred ไม่เคยได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารเรื่องหุน้ กูด้ งั กล่าว
หากพิจ ารณาแล้วเป็ น หน้ า ที่ข องพนัก งานขาย แต่ห ากพนัก งานขายไม่ทํา การติด ต่อลูก ค้า และลูก ค้า ต้องสอบถาม
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง แล้วสิทธิพเิ ศษเฉพาะลูกค้า CIMB Preferred อยูต่ รงไหน
3) จากทีธ่ นาคารได้ทาํ การปิดสาขาไปเป็ นจํานวนมาก พบว่าสาขาอโศกได้ปิดทําการสาขาและประกาศขายใน
ราคา 50 ล้านบาท หากธนาคารปิ ดทําการสาขาทัง้ หมด เหลือแต่สาขาในห้างสรรพสินค้า และเมื่อดําเนินการขายตึกเดิมที่
เคยเป็ นที่ตงั ้ ของสาขาแล้ว รายได้จากการขายสาขาดังกล่าว ธนาคารนํ าไปใช้ดําเนินการอย่างไร แล้วเหตุใดในรายงาน
ประจําปี จงึ มีช่อื สาขาและเบอร์โทรศัพท์ของสาขาทีป่ ิดไปแล้ว และตนไม่เคยได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสาขาพารากอนเลย
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูช้ แ้ี จง
กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ แ ละประธานเจ้า หน้ า ที่บริห าร ชี้แจงว่า ผลของการดําเนิ น งานในปี ท่ีผ่า นมา กํา ไร
โดยรวมนัน้ สูงขึน้ แต่ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ROE ลดลงเนื่องจากปลายปี ทผ่ี ่านมามีการเพิม่ ทุนประมาณ 3,000 ล้าน
บาท ซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับเพิม่ ความแข็งแกร่งทางธุรกิจและรองรับธุรกิจของธนาคาร จึงส่งผลในการคํานวณ ROE
สําหรับกําไรสุทธิของธนาคารไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามเป้า เนื่องจากมีการตัง้ สํารองเพือ่ รองรับในเรือ่ งคุณภาพของสินเชื่อในระบบ
จากสภาวะเศรษฐกิจในปีทผ่ี า่ นมาแต่ละธนาคารได้มกี ารรายงานว่าสัดส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs) เพิม่ ขึน้ ทํา
ให้มกี ารตัง้ สํารองเผื่อไว้ ในส่วนของธนาคารได้มกี ารปรับปรุงเรื่องเกณฑ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้สนิ เชื่อรายย่อย
ธนาคารได้เพิม่ บุคลากรที่เชีย่ วชาญในเรื่องการวิเคราะห์ความเสีย่ ง อีกทัง้ ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการติดตาม
ลูก ค้า ธุร กิจ ขนาดกลาง-ขนาดย่อ มและลูก ค้า รายใหญ่ ใ นเรื่องคุณ ภาพการให้ส ินเชื่อ กรณี ลูก ค้าเป็ น NPLธนาคารได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตาม และจัดปิ ดยอดบัญชี คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลในการดึงสํารองกลับมาและ
ช่วยประหยัดสํารองได้
สําหรับการควบรวมหรือการปิ ดทําการสาขาในช่วงทีผ่ ่านมา เนื่องจากสาขาหลายแห่งเพิง่ ปิ ดทําการไปในช่วง
1-2 เดือนทีผ่ ่านมา แต่ขอ้ มูลที่ใช้จดั ทํารายงานประจําปี เป็ นข้อมูล ณ สิน้ ปี จึงทําให้มรี ายชื่อสาขาทีป่ ิ ดทําการดังกล่าว
ปรากฏในรายงานประจําปี ธนาคารขออภัยในความคลาดเคลื่อนและจะนําข้อเสนอต่างๆ ไปปรับปรุง
ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจทุกอย่างทีธ่ นาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทาํ ได้ ทัง้ นี้ธนาคาร
เห็นว่าควรให้ความสําคัญกับลูกค้าในเรื่องของเงินลงทุนและการออม ขณะเดียวกันก็อํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าใน
ด้านเทคโนโลยีหรือในรูปแบบเครือข่ายของพันธมิตร
นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถอื หุ้น กล่าวชื่นชมคณะผูบ้ ริหารของธนาคารที่สามารถบริหารธนาคารแข่งขันกับ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้เป็ นอย่างดี และเชื่อมันว่
่ าคณะผูบ้ ริหารจะบริหารงานของธนาคารให้ดยี งิ่ ขึน้ หลังจากนัน้ ได้
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สอบถามว่า จากประสบการณ์ทํางานของคุณสุภคั อยากทราบว่ามีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใดบ้างทีส่ ามารถนํ ามาปรับ
ใช้กบั ธนาคาร เนื่องจากธนาคารเป็ นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ทําให้มลี ูกค้าและผลิตภัณฑ์ท่จี ํากัด ซึ่งอาจทําให้การ
บริหารงานมีความยากลําบากและขอชื่นชมการปฏิบตั งิ านของพนักงานที่มคี วามละเอียดรอบคอบ ถึงแม้ในบางสาขาที่
พนักงานยังไม่สามารถชีแ้ จงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าได้ จึงต้องได้รบั การปรับปรุงเพิม่ เติม สําหรับพนักงาน
ประจําสาขาที่มคี วามสามารถ หากธนาคารมีผลิตภัณฑ์ท่นี ่ าสนใจ พนักงานเหล่านี้จะสามารถทํากําไรให้กบั ธนาคาร
ได้มากขึน้ แน่ นอน ทัง้ นี้ได้เสนอความคิดเห็นว่าต้องการให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากสําหรับครอบครัวที่ให้ดอกเบี้ย
สูงขึน้ สําหรับบัตรเครดิตของธนาคารอยากให้เพิม่ สิทธิพเิ ศษในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศซึ่งจะสร้างความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้าของธนาคารในระดับภูมภิ าคนี้ได้เป็ นอย่างดี
รองประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากอยู่ในวาระผลการดําเนินงานของธนาคารคําแนะนํ าทัง้ หมด ขอรับไว้เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงให้ดขี น้ึ และขอขอบพระคุณทีไ่ ด้เสนอความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
ของธนาคาร
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า วาระที่ 2 เป็ นการรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
รองประธานฯเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ธนาคารได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้พจิ ารณาเป็ นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ แล้วและขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานสรุปต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แถลงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่างบการเงินทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม
นี้ เป็ นงบการเงินที่ บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ผูส้ อบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรอง
เรียบร้อยแล้วรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ฐานะการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 304.6 พันล้านบาท
สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับอยูท่ ่ี 199.1 พันล้านบาทและเงินลงทุนสุทธิจํานวน 54.9 พันล้านบาทหนี้สนิ รวมมีจํานวน
277.5 พันล้านบาท โดยมีเงินฝาก 170.2 พันล้านบาทและเงินกูย้ มื 34.0 พันล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 27.1
พันล้านบาทซึ่งเป็ นทุนทีอ่ อกและชําระแล้วจํานวน 12.4 พันล้านบาท ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่อย
สําหรับปี สน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผลกําไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 12,234
ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 10,897 ล้านบาท
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําข้อมูลทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารรายงานต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
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นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยกล่าวว่าจากรายงานประจําปี หน้า
49 เรื่องโครงสร้างรายได้ของธนาคารรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในปี 2557 จํานวน 150.5 ล้านบาทและ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในปี 2558 จํานวน 73.3 ล้านบาท พบว่าไม่สมั พันธ์กบั ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ทีเ่ ป็ น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ถ้ารายได้ของธนาคารลดลงเหตุใดค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ดังกล่าวจึงไม่ลดลงไปด้วย
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูช้ แ้ี จง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้ า ที่บริหารชี้แจงว่า ตัวแปรที่มผี ลกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็คืออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดซึ่งยอดที่ปรากฏในรายงานประจําปี เป็ นยอดรวม ณ สิน้ ปี ไม่สามารถระบุได้ว่าระหว่างปี ท่ผี ่านมาช่วง
ใดบ้างทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดลดลงซึง่ บางช่วงรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินอาจสูงขึน้ ก็เป็ นได้
นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยขอให้ผบู้ ริหารสายการเงินอธิบาย
เพิม่ เติมในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากรายการดังกล่าวไม่สมั พันธ์กนั อย่างเห็นได้ชดั เจน
รองประธานฯ กล่า วว่าเนื่องจากประเด็นดังกล่า วมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจึงขออนุ ญาตอธิบายเพิ่มเติม
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วโดยจะให้นายเจสัน ลีออง ก๊อกยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายการเงิน เป็ นผู้
อธิบายรายละเอียดดังกล่าว
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมประเด็นหนี้สงสัยจะสูญทีต่ งั ้ ขึน้ จํานวน 3,425 ล้านบาท
หากเปรียบเทียบกับปี ก่อนๆ มีจํานวนค่อนข้างสูง เนื่องจากธนาคารมีจํานวนลูกหนี้เพิม่ มากขึน้ ธนาคารจึงได้มกี ารตัง้
สํารองเพิม่ ขึน้ แต่กม็ รี ายการหนี้สงสัยจะสูญทีถ่ กู ตัดจําหน่ายออกไปธนาคารได้จาํ หน่ายไปในลักษณะใดและจําหน่ายให้กบั
ใคร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า ธนาคารได้มกี ารขายสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPLs) ส่วนหนึ่งทีเ่ ป็ นสินเชื่อรายย่อยทีม่ หี ลักประกันและสินเชื่อรายย่อยทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารขายสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ดว้ ยวิธกี ารประมูล ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 กอง
ซึ่งสองในสามกองดังกล่าวเป็ นบุคคลภายนอกทีใ่ ห้ความสนใจประมูลได้ไป ส่วนกองที่สามมีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมการ
ประมูล 2 ราย ปรากฏว่าหนึ่งในผูท้ ใ่ี ห้ความสนใจคือบริษทั บริหารสินทรัพย์ สาทร จํากัด ซึง่ ไม่ได้เป็ นบริษทั ในเครือของ
ธนาคารแต่เป็ นบริษทั ในเครือของกลุ่มซีไอเอ็มบีได้ประมูลไป ซึง่ รายการดังกล่าวผ่านขัน้ ตอนเรื่องรายการเกีย่ วโยง ทัง้ นี้
ธนาคารได้รบั เงินจากการขาย NPL จํานวน 2 พันกว่าล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออก ธนาคารจะขาดทุนประมาณ
40 ล้านบาท ซึง่ ถือว่าเป็ นจํานวนไม่มากเมือ่ เปรียบเทียบกับยอดทีเ่ ป็ นสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพือ่ ขอคําชีแ้ จงเพิม่ เติมดังนี้
เรื่องหนี้สงสัยจะสูญในปี ทผ่ี ่านมาขอให้ผบู้ ริหารชีแ้ จงประเด็นดังกล่าวให้ละเอียดมากขึน้ หากสังเกตจากการตัง้
สํารองหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญในปี ท่ผี ่านมามีจํานวนเพิม่ ขึน้ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญขาดทุนจากการด้อยค่าในปี ท่ี
ผ่านมาธนาคารตัง้ ไว้ 3,425.2 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี 2557 ในส่วนงบการเงินของธนาคารทีต่ งั ้ ไว้จาํ นวน 1,702
ล้านบาท กับการให้สนิ เชื่อแสดงในงบของการเงินโดยเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้มดี อกเบีย้ ค้างรับ 188.177 ล้านบาท แต่ในปี
2558 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้มดี อกเบีย้ ค้างรับ 197.2 ล้านบาท จึงอยากทราบข้อมูลรายละเอียดการตัง้ NPL ดังกล่าว
เพราะเหตุใดถึงต้องมีการตัง้ สูงกว่าเดิมเป็ นจํานวนมาก

-9-

ขอคําชีแ้ จงเพิม่ เติมจากรายงานประจําปี หน้า 170 ข้อ 10.4 เรื่องการจําแนกสินเชื่อในส่วนพิจารณาเงินปนั ผล
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการทีม่ จี ํานวนเพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมามีผลกระทบต่อการพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ด้วยหรือไม่ในวาระถัดไป
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า นอกเหนือจากฐานสินเชื่อโดยรวมที่ธนาคารต้อง
พิจารณาตัวแปรทีส่ าํ คัญเกิดจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีกฎเกณฑ์บงั คับให้ธนาคารพิจารณาว่าหลักประกันมีมลู ค่า
เท่าใดให้ทําการตัง้ สํารองในส่วนที่ค้างจากหลักประกันนัน้
และอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญในการตัง้ สํารองก็คอื สภาวะ
เศรษฐกิจในปจั จุบนั ค่อนข้างอ่อนแอแต่ละธนาคารพาณิชย์จะทําการตัง้ สํารองไว้โดยธนาคารได้ประเมินการตัง้ สํารองโดย
อ้างอิงจากปี ทผ่ี ่านมาได้สาํ รองหนี้เสียอยู่ทร่ี อ้ ยละ 92-93 และเพื่อให้ธนาคารมีสาํ รองเพียงพอธนาคารต้องเตรียมการ
ต่างๆเพื่อลดความเสีย่ งหากธนาคารสามารถปรับปรุงรายการอะไรต่างๆได้ก็จะสามารถประหยัดสํารองที่ต้องตัง้ ขึน้ ใน
อนาคตได้
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่าจากทีม่ กี ารตัง้ สํารองเพิม่ มากขึน้ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารไม่ม ี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ธนาคารจะมีการปรับปรุงมาตรฐานการทํางานของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่
รองประธานฯ กล่าวว่าในฐานะทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทีผ่ ่านมาได้มกี ารพิจารณาเรื่องดังกล่าวมา
โดยตลอดแต่เนื่องจากลูก ค้าบางรายเป็ น ลูก ค้ารายเก่าประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจจึงทําให้ห นี้สูญมีจํานวนเพิม่ ขึ้น
ธนาคารจึงต้องมีการตัง้ สํารองอย่างระมัดระวังมากขึน้ และด้วยปจั จุบนั แนวโน้มความต้องการในภาคธุรกิจเพิม่ มากขึน้
ธนาคารจึง ได้ม ีวิธีก ารจัด การเรื่อ งการจัด เก็บ หนี้ โ ดยเฉพาะลูก ค้า รายย่อ ยอย่า งใกล้ชิด ทัง้ นี้ ธ นาคารจะขอรับ เรื่อ ง
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อไว้พจิ ารณา
สําหรับเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รองประธานฯชี้แจงว่าเนื่องจากในอดีตดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบเด๊า เม็ง เป็ น
พนั ก งานของกลุ่ ม ซีไ อเอ็ม บีแ ต่ ต่ อ มาได้ล าออกจากการเป็ น พนั ก งานของกลุ่ ม ซีไ อเอ็ม บีจึง เป็ น กรรมการที่ไ ด้ร ับ
ค่าตอบแทนจากธนาคาร ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากส่วนของดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบเด๊า เม็ง เป็ น
ส่วนใหญ่อกี ทัง้ ธนาคารได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการกลุม่ ย่อยเพิม่ ขึน้ จึงทําให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่าการทีด่ าโต๊ะ โรเบิรต์ แชบเด๊า เม็ง ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นธนาคารได้รบั การคัดเลือกมาจากทางใด
รองประธานฯ ชี้แจงว่าดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบเด๊า เม็งดํารงตํา แหน่ งอยู่ใ นธนาคารได้ร บั การคัดเลือ กมาจาก
คณะกรรมการธนาคารและการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องงบการเงิน งบกระแสเงินสดในส่วนที่ขาดทุนจากการแปลงค่างบ
การเงินเฉพาะการดําเนินงานในต่างประเทศในส่วนนี้มาจากผลการดําเนินงานจากสาขาลาวหรือไม่
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่าขอให้ผตู้ รวจสอบบัญชีจาํ แนกรายละเอียดเรื่องงบการเงินในส่วนของหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ว่าหนี้ดงั กล่าวขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจํานวนเท่าไหร่
รองประธานฯ ชีแ้ จงว่าการขาดทุนจากการด้อยค่ามีจาํ นวนมากธนาคารจะจัดทํารายละเอียดดังกล่าวเพิม่ เติม
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ สอบถามเรื่องงบการเงินจากรายงานประจําปี หน้า 128 งบเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคมปี 2557 รายการสินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินมีอยูจ่ ํานวน 18,800 ล้านบาทแต่ขอ้ มูล ณ วันที่ 31
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ธันวาคม 2558 จํานวนรายการสินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพิม่ ขึน้ มากเมื่อพิจารณาจากรายได้ของปี ทผ่ี ่านมา
พบว่าไม่สมั พันธ์กนั จึงขอสอบถามเพิม่ เติมว่าธนาคารมีนโยบายในบริหารงานด้านตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่าสิง่ หนึ่งทีธ่ นาคารเน้นในการขยายธุรกิจคือการทํา
ธุรกรรมของสายบริหารเงิน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ประสิทธิภาพของทีมงานและการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบีซ่งึ รายการที่
เพิม่ ขึน้ มักจะสอดคล้องกับแผนธุรกิจของธนาคารที่มผี ลิตภัณฑ์ออกมาให้นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย โดยหลาย
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้รบั รางวัลจากสถาบันต่างๆ ในเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดและเนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์
อนุ พนั ธ์ทางการเงินนัน้ มีขนั ้ ตอนในการควบคุมกํากับดูแล ทัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีกฎเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวดทีต่ อ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคารมีขนั ้ ตอนในการควบคุมและ
กําหนดขอบเขตความเสี่ยง ดังนัน้ จึงขอชี้แจงให้ทราบว่าธนาคารมีทมี งานที่มคี วามสามารถจึงทําให้จํานวนสินทรัพย์
ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
ผูถ้ อื หุน้ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้ าที่บริหารชี้แจงว่าในรอบปี ท่ผี ่านมาหรือย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี ธนาคารได้รบั รางวัลจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินอะไรบ้างและธนาคารเองได้รบั กําไร
ขาดทุนจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมากน้อยเพียงใด
รองประธานฯ ขอให้นายสุธรี ์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายบริหารเงิน เป็ นผูช้ แ้ี จง
นายสุธรี ์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริหารเงิน ชี้แจงว่าปี ท่ผี ่านมาธนาคารได้รบั รางวัล
ประมาณ 13 รางวัลทัง้ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็ นผลิตภัณฑ์พน้ื ฐานเช่นการซื้อขาย FX ธรรมดาและทัง้
ผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ในลักษณะการออกตราสารหนี้ท่มี อี นุ พนั ธ์แฝง ทัง้ นี้ธนาคารได้รบั การสนับสนุ นจาก
ทางกลุ่มซีไอเอ็มบีและนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ในการนํ าผลิตภัณฑ์ไป
จําหน่ายให้นกั ลงทุนทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา สําหรับด้านการบริหารความเสีย่ งในรายงานประจําปี ถา้ ดูในงบการเงินหน้า 128
จะเห็นได้วา่ มีความเสีย่ งค่อนข้างน้อยแต่จํานวนเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการทําธุรกรรมของธนาคาร ในปี ทผ่ี ่านมาธนาคารได้
มีการจําหน่ายตราสารทางการเงินทีม่ อี นุ พนั ธ์แฝงให้กบั ลูกค้ารายย่อยประมาณ 9,000 ล้านบาทรวมทัง้ ลูกค้าสถาบันอีก
จํานวน 9,000 – 10,000 ล้านบาทขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
สําหรับคําถามเรื่องรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ในฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ าํ ธุรกรรมโดยตรงเนื่องจากเงินฝาก
บางประเภทของลูกค้าเช่นเงินฝากจากสถาบันการเงินประเภทบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ มาใช้บริการในเรื่องการฝากออมทรัพย์
จะถูกจัดอยูใ่ นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย เมื่อมีเงินฝากประเภทนี้ทค่ี า้ งไว้ในงบการเงินธนาคารจะไม่เรียก
เงินฝากรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี หน้า 191 จะพบว่าทางด้านหนี้สนิ ที่อยู่ท่บี ริษทั หลักทรัพย์รายการ
ดังกล่าวธนาคารไม่ได้ดําเนินการใด เป็ นรายการทีธ่ นาคารรับฝากจากบริษทั หลักทรัพย์ แต่เนื่องจากวิธกี ารลงบัญชีตาม
มาตรฐานอาจจะทําให้เหมือนธนาคารมีธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคารแต่ไม่ใช่รายการระหว่างธนาคารทัง้ หมดจึง
เป็ นเหตุผลอย่างหนึ่ง รวมทัง้ ธุรกรรมบางอย่างที่ธนาคารทําธุรกรรมเนื่องจากมีโอกาสทางการเงินการบริหารความเสีย่ ง
สภาพคล่ อ งหรือ การที่ธ นาคารมีเ งิน บาทเหลือ ในบางขณะธนาคารจะศึก ษาว่ า มีโ อกาสใดบ้า งที่จ ะสามารถสร้า ง
ผลตอบแทนได้ดที ่สี ุดในขณะนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะได้ดอกเบีย้ น้อยลงแต่กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิม่ ขึน้ โดยสายบริหารเงิน
ของธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลในการจัดสมดุลกําไรความเสีย่ ง ณ ขณะนัน้
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถามรองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณา
อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่าวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 24,022,972,845 เสียงคิด
เป็ นร้อยละ 99.9971 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียงคิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียงจํานวน 676,809 เสียงคิดเป็ นร้อยละ 0.0028 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงิ นปันผล

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแถลงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจาํ นวน 707,334,741 บาท
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2558
เป็ นสํารองตามกฎหมาย 35,400,000 บาทและส่วนทีเ่ หลือให้โอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวด
หน้าจํานวน 671,934,741 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิซง่ึ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ
ธนาคาร
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.0075 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารรวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 185
ล้านบาท
ธนาคารกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 และกําหนดการจ่ายเงินปนั ผลในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559
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ทัง้ นี้การจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีเ่ สนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยธนาคารจะยังคง
มีเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่งสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําข้อมูลทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารรายงานต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่าสําหรับวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปนั ผล
ขอให้ธนาคารตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือนัดเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นในส่วนของปี เปรียบเทียบการจ่ายเงิน
ปนั ผลประจําปีให้ถกู ต้อง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่าจะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงในปีถดั ไป
ผู้ถอื หุ้น กล่าวว่าเนื่องจากปี ท่ผี ่านมามีการเพิม่ ทุนเพื่อการขยายงานซึ่งการเพิม่ ทุนดังกล่าวทําให้จํานวนหุ้น
เพิม่ ขึน้ ทุนเพิม่ ขึน้ แต่กําไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยได้พดู ถึงในวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ ธนาคารเสนอให้จ่ายเงิน
ปนั ผลเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา คือจํานวนไม่ถงึ 1 สตางค์ ทางธนาคารกล่าวว่าจะจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ในกรณีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจํานวนเพียง 1 หุน้ ทางธนาคารจะทําการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวเป็ นจํานวน 0.01 บาท
หรือจ่ายเงินปนั ผลจํานวน 0.0075 บาท เนื่องจากธนาคารไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เพียง 1 หุน้ ได้ ซึง่ หาก
ธนาคารจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เพียง 1 หุน้ เป็ นจํานวน 0.01 บาท จะทําให้ผถู้ อื หุน้ จํานวนดังกล่าวทีธ่ นาคารไม่
สามารถจ่ายเงินปนั ผลจํานวน 0.0075 บาท ได้ ได้รบั สิทธิประโยชน์มากกว่าผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ กล่าวว่าขอให้ธนาคารพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากตนมองว่า
การจ่ายเงินปนั ผลจํานวน 0.0075 บาท ไม่สามารถจ่ายเป็ นตัวเงินได้จริงๆ และขอเสนอให้ปรับเปลีย่ นข้อความในนโยบาย
จ่ายปนั ผลเนื่องจากโดยทัวไปนิ
่ ยมใช้คาํ ว่า “ไม่ต่าํ กว่า” แต่ของธนาคารใช้คาํ ว่า “ไม่เกินอัตรา” ซึง่ ตนมองว่ายังล้าหลัง
กว่าบริษทั อื่นๆ
นายสถาพร ผังนิ รนั ดร์ กล่าวว่าตนเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ ที่มกี ารบริหารที่ได้กําไรมากกว่า
ธนาคาร แต่ตนยังไม่เคยได้รบั เงินปนั ผลจากธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว ในฐานะทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร การทีธ่ นาคาร
เพิม่ ทุนทําให้มูลค่าหุน้ มีจํานวนมากกว่าเดิมและถ้าเปรียบเทียบกําไรของธนาคารกับปี ทผ่ี ่านมาพบว่าลดลงจากเดิมแต่
ธนาคารยังจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเท่าเดิม
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าจากการจ่ายเงินปนั ผลจํานวน 0.0075 บาท ดังกล่าวธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ อื หุน้
เป็ นจํานวนเงินเท่าใด เป็ นจํานวน 0.0075 บาท หลังจากหักภาษีหรือโอนเงินปนั ผลเป็ นจํานวน 0.01 บาท เนื่องจาก
ปจั จุบนั หน่วยเงินขัน้ ตํ่าคือ 1 สตางค์
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าธนาคารสามารถจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมได้จริงหรือไม่
ผูถ้ อื หุน้ ขอยกตัวอย่างผูถ้ อื หุน้ จํานวน 100 หุน้ กับผูถ้ อื หุน้ จํานวน 1 หุน้ การจ่ายเงินเข้าบัญชีสามารถทําได้
ต่างกัน กล่าวคือผูถ้ อื หุน้ จํานวน 100 หุน้ สามารถโอนเงินหลังจากหักภาษีเข้าบัญชีได้แต่สาํ หรับผูถ้ อื หุน้ จํานวน 1 หุน้
ในส่วนทีไ่ ด้รบั เงินปนั ผล 0.0075 บาท หลังจากทีห่ กั ภาษีแล้วการโอนเงินเข้าบัญชีดงั กล่าวสามารถทําได้หรือไม่หรือต้อง
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ปดั เศษเป็ น 0.01 บาท ซึ่งตนมองว่าอาจเกิดปญั หาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวทัง้ ในส่วน
ของกรมสรรพากรสามารถหักภาษีดว้ ยหรือไม่และธนาคารจะนําส่งภาษีอย่างไร
รองประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่าธนาคารได้ทําการตรวจสอบแล้วสามารถดําเนินการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวได้
และสามารถหักนําส่งภาษีได้ตามปกติ
นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงว่าธนาคารจะโอนจ่าย
ยอดเงินปนั ผลตามทีแ่ จ้งไว้ แต่เนื่องจากเมื่อทําการ Update สมุดบัญชีรายการในสมุดบัญชีจะแสดงยอดเงินเป็ น 0.01
บาท เนื่องจากไม่สามารถแสดงยอดทีเ่ ป็ นทศนิยมสีต่ าํ แหน่งได้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่าธนาคารจะทําการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ใน
อัตรา 0.0075 บาท ตามทีท่ ป่ี ระชุมอนุมตั ิ
ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอเสนอความเห็นเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับปี ต่อๆไปถ้าหากมีปญั หาเรื่องการจ่ายเงินปนั ผล
ว่าสามารถทําได้ขอให้ธนาคารพิจารณาการจ่ายปนั ผลในรูปแบบอื่นๆ เช่น หุน้ หรือกองทุนโดยแบ่งตามอัตราส่วนตามการ
ถือหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ขอเสนอให้เพิม่ เงินปนั ผลเป็ นจํานวนหุน้ ละ 1 สตางค์เพือ่ แก้ไขปญั หาดังกล่าว
ผูถ้ อื หุน้ ขอสอบถามว่าเมื่อยอดเงินปนั ผลถูกโอนเข้าบัญชีแล้วตัวเลขทีแ่ สดง 0.01 บาท ธนาคารเจ้าของบัญชี
ปดั เศษให้เองและตกเป็ นภาระของธนาคารเจ้าของบัญชีดงั กล่าวหรือไม่และตนเห็นด้วยกับผูถ้ อื หุน้ บางท่านทีเ่ สนอให้จ่าย
ปนั ผลเป็ นหุน้ หรือ Warrant แทน อย่างทีบ่ างธนาคารพาณิชย์อ่นื ได้เคยทํา
รองประธานฯ กล่าวว่าสําหรับเรื่องการจ่ายปนั ผลเป็ นหุ้นหรือกองทุนทางธนาคารจะรับไว้พจิ ารณาสําหรับปี
ต่อๆไปสําหรับปีน้ีธนาคารจะจ่ายเงินปนั ผลจํานวน 0.0075 บาทต่อหุน้
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถามรองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 24,021,467,143 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9891 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 2,263,737 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0.0094 ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 337,194 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0014 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปนั ผล
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วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
รองประธานฯ นํ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ว่าคณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการ
กํา กับ ดูแ ลกิจ การในอัต ราที่เ หมาะสมกับ ขอบเขตหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบรวมทัง้ สอดคล้อ งและเทีย บเคีย งกับ อัต รา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วนกล่าวคือ (1) ค่าเบีย้ ประชุมรายเดือนและ (2) ค่าเบีย้
ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้ ทัง้ นี้ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลีย่ นแปลงรายละเอียด
ดังนี้
5.1.

ค่าเบีย้ ประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ
ปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. ค่าเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ค่ารับรอง
ประธานกรรมการ
●
●
●

●

ค่าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(รายครัง้ )

71,500 บาทต่อคน
48,400 บาทต่อคน
24,000 บาทต่อคน

58,500 บาทต่อคน
39,600 บาทต่อคน
20,000 บาทต่อคน

70,000 บาทต่อคน

-

ทัง้ นี้ กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษีเงินได้ทเ่ี กิดขึน้
5.2.

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ไ ด้ร บั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการให้เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆของธนาคารได้ร บั
ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้ ทัง้ นี้ ยอดรวมของอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลีย่ นแปลง ดังนี้
ปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
● ประธาน
● กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
● ประธาน
● กรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(รายครัง้ )

39,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

32,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

28,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

23,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน
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นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกี รรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ บทบาทหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยรวมทัง้ ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบในรายงานประจําปี
2558 ของธนาคารตามทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําข้อมูลเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่าได้นําหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารพาณิชย์อ่นื มาเพื่อเปรียบเทียบกับของ
ธนาคาร ค่าตอบแทนกรรมการทีธ่ นาคารเสนอแยกเป็ นค่าเบีย้ ประชุมรายเดือนกับค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้ ในปี 2558 ใน
ส่วนของประธานกรรมการ จํานวน 130,000 บาทต่อคน ธนาคารไม่ได้ระบุว่าเป็ นค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ต่อปี ซ่งึ ตนเข้าใจว่า
ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายปี ไปแล้วในปี 2558 เป็ นจํานวน 130,000 บาท จึงขอสอบถามว่าค่าเบีย้
ประชุมรายเดือนจํานวน 71,500 บาทและค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้ จํานวน 58,500 บาท การประชุมทีเ่ กิดขึน้ จริงกีค่ รัง้
รองประธานฯ ชีแ้ จงว่าตามปกติประมาณ 12 ครัง้ ต่อปี โดยค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็ นค่าใช้จา่ ยต่อคนต่อเดือน
ผู้ถือ หุ้น กล่า วว่า หากเปรีย บเทีย บค่า ตอบแทนกรรมการชุ ดย่อ ยของธนาคารกับ ธนาคารพาณิช ย์อ่ืนพบว่า
ค่า ตอบแทนของธนาคารค่อ นข้า งสูงยกตัว อย่า งเช่น ธนาคารไทยพาณิช ย์ ค่า ตอบแทนคณะกรรมชุด ย่อ ย ประธาน
กรรมการจะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะทีม่ าประชุมจํานวน 15,000 บาทต่อครัง้ กรรมการจะได้รบั ค่าเบี้ย
ประชุม 10,000 บาทต่อครัง้ ต่อคน แต่ของธนาคารคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประธานได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 28,600 บาท
ต่อครัง้ กรรมการได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 23,400 บาทต่อคนต่อครัง้
รองประธานฯ ขอให้นางวาทนันท์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากับ
ดูแลกิจการ เป็ นผูช้ แ้ี จง
นางวาทนันท์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า
เรื่องค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองกรรมการในส่วนของธนาคารไม่ได้ทําการปรับขึน้ มาเป็ นเวลาสิบกว่าปี แล้วทัง้ ในส่วน
ค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่อนข้างแน่ ใจว่ากรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ได้รบั ค่าตอบแทนโดย
เฉลีย่ สูงกว่าของธนาคารค่อนข้างมาก และหากดูค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารจะพบว่าค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รบั
อยู่ในขัน้ ตํ่ามากหากเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ โดยค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2558
เนื่องจากคุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการธนาคาร แล้วดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ
เด๊า เม้ง ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการแทน และช่วงเวลาดังกล่าวดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบเด๊า เม็งได้ลาออกจากการเป็ น
พนักงานกลุม่ ซีไอเอ็มบีธนาคารจึงเห็นว่าสมควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้กบั ดาโต๊ะโรเบิรต์ แชบเด๊า เม็ง
ผูถ้ อื หุน้ ขอสอบถามว่าเหตุใดนางวาทนันท์ พีเทอร์สคิ จึงมาประชุมเพียง 8 ครัง้ จากการจัดการประชุมทัง้ สิน้ 12
ครัง้ และเหตุใดคุณวาทนันท์ พีเทอร์สคิ จึงลาออกจากการเป็ นกรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
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นางวาทนันท์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า
เนื่องจากปจั จุบนั ตนอาศัยอยู่ท่ปี ระเทศสิงคโปร์ ซึ่งบางครัง้ ตนไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ แต่ทงั ้ นี้ตนก็ได้แสดง
ความเห็น ทัง้ ก่อนและหลังการประชุมและเพื่อไม่ใ ห้กระทบต่อการดําเนิ น งานของธนาคารจึงได้ลาออกจากการเป็ น
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าหากไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้สามารถประชุมผ่านระบบ Video Conference ได้
หรือไม่
นางวาทนันท์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากับดูแลกิจการชี้แจงว่า
เนื่องจากปจั จุบนั กฎหมายไม่รบั รองว่าการประชุมผ่านระบบ Video Conference เป็ นองค์ประชุมจึงไม่สามารถทําได้
ผูถ้ อื หุน้ ขอให้ช้แี จงในส่วนที่เป็ นหมายเหตุคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกี รรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารแจ้งว่าไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้ นี้กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษีเงินได้ทเ่ี กิดขึน้ และใครบ้างทีต่ อ้ ง
เสียภาษีเงินได้ดงั กล่าว
รองประธานฯ ชีแ้ จงว่าประธานและกรรมการทีร่ บั ค่าตอบแทนดังกล่าวทุกคนจะเป็ นผูเ้ สียภาษี
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถามรองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่าวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
(สองในสาม) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,020,682,025 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9859 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 3,011,635 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0125 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 374,531 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 0.0015 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
วาระที่ 6 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2559 และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ท่ปี ระชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
รายเดิมให้ทําหน้าทีต่ ่อไปอีกก็ได้ ทัง้ นี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
สําหรับรอบปี 2559 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ สํานัก
งานสอบบัญชีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2559 โดย
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ
ธนาคาร
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1. นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
3. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

3442
3257
4298

คณะกรรมการธนาคารเห็น ควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติค่ า สอบบัญ ชีแ ละ
ค่าตอบแทนอื่น เป็ นจํานวนเงิน 9,250,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
นอกจากนี้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริษทั ย่อยของธนาคาร จํานวน 3 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
2. บริษทั ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริษทั เวิลด์ลสี จํากัด
ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2559 รวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 11,150,000
บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2558 จํานวน 10,920,000 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้รบั บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีสงั กัด และไม่ได้รบั บริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลเสนอต่อทีป่ ระชุมฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ มีความเห็นว่าไม่ควรใช้ผตู้ รวจสอบบัญชีรายเดิม และไม่ควรเพิม่ ค่าสอบบัญชี
และค่าตอบแทนอื่น เนื่องจากหากธนาคารมีกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้มงวด จะทําให้ธนาคารมีการควบคุมที่
ดี ส่งผลให้ไม่เป็ นภาระค่าใช้จา่ ยค่าสอบบัญชี
รองประธานฯ ชี้แจงว่า ธนาคารได้เจรจาต่อรองกับบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แล้ว
จากข้อเสนอของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จากจํานวนเงินทัง้ สิน้ 11,900,000 บาท ลดลงเหลือ
11,150,000 บาท โดยทางบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้เสนอขอเพิม่ ค่าสอบบัญชี ร้อยละ 9 แต่
ทางธนาคารสามารถเจรจาต่อรองลดลงเหลือร้อยละ 2.1 สาเหตุท่คี ่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมี
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฏเกณฑ์จากธนาคารต่างประเทศเพิม่ มากขึ้น จึงทําให้ปริมาณงานและ
ชัวโมงการทํ
่
างานเพิม่ ขึน้ ด้วย
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,022,678,677 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9942 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 748,434 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0031 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 641,080 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0026 ของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั แิ ต่งตัง้ นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารและค่าตอบแทนอื่น เป็ นจํานวนเงิน 9,250,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจันทน์ และบริษทั ย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 1,900,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น
ของกลุม่ ธนาคารปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 11,150,000 บาท
วาระที่ 7 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่ง
ในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหน่ ง และในปี ต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ซึง่ ในการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก่
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
3. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ เชว็น

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี้ ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทัง้ นี้ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําเสนอทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อกําหนดของหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการทัง้ 3 คน ได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งประวัตโิ ดยย่อของกรรมการทัง้ 3 คน ธนาคารได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อม
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการทีจ่ ะรับเลือกตัง้ ทัง้ 3 คน แสดงบนจอภาพใน
ห้องประชุมด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ
และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทําหน้าทีป่ ระกาศผลคะแนน โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย
24,020,741,762 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9861 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 2,608,536
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0108
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 717,893
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0029
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการ

เห็นด้วย

24,020,680,359 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9858

ไม่เห็นด้วย

2,608,436

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0108

งดออกเสียง

779,396

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0032

3. นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ เชว็น

ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ

เห็นด้วย

24,020,680,359 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9858

ไม่เห็นด้วย

2,608,436

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0108

งดออกเสียง

779,396

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0032

ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุ มตั เิ ลือกตัง้ (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ (2) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และ (3) นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ เชว็น
กรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่
ประธานฯขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ แ ละประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารแถลงต่อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ว่า เพื่อ ให้ก ารทํา งานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณานํ าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการธนาคารเพิม่ 2 คน เป็ นจํานวน
กรรมการรวม 10 คน ซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14 ทีก่ ําหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจาํ นวนไม่น้อย
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กว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จํานวน 2 คน ได้รบั ความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้
(1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

เป็ น

กรรมการ

(2) นายประเวช

เป็ น

กรรมการ

องอาจสิทธิกุล

สําหรับการแต่งตัง้ กรรมการแทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ลาออก และยังมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี นัน้
เนื่องจากทางคณะกรรมการยังไม่สามารถสรรหาผู้ท่มี คี ุณสมบัติท่เี หมาะสมมาดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนได้ และจะ
ดําเนินการสรรหาภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผถู้ อื หุน้ ปี 2559 ดังนัน้ คณะกรรมการจึงขอรักษาทีน่ งกรรมการ
ั่
ผูท้ ่จี ะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไว้ก่อนเพื่อสรรหาผูท้ ่มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทนต่อไป
ขณะเดียวกันธนาคารได้นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการทีจ่ ะรับเลือกตัง้ ทัง้ 2 คน แสดงบนจอภาพใน
ห้องประชุมด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ
และแสดงความคิดเห็น
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลังของนายประเวช องอาจสิทธิกุล ได้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วย
เลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปจั จุบนั ยังดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยูห่ รือไม่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่านายประเวช องอาจสิทธิกุล เพิง่ พ้นจากตําแหน่ง
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทําหน้าทีป่ ระกาศผลคะแนน โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

กรรมการ

เห็นด้วย

24,020,680,259 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9858

ไม่เห็นด้วย

2,608,536

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0108

งดออกเสียง

779,396

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0032

2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล

ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ

เห็นด้วย

24,020,946,908 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9870

ไม่เห็นด้วย

2,341,887

0.0097

เสียง คิดเป็ นร้อยละ
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ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง

779,396

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0032

ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุ มตั แิ ต่งตัง้ (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และ (2) นายประเวช องอาจสิทธิกุล ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่ของ
ธนาคาร
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ ยกเลิ กการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ที่ยงั
มิ ได้ออกจําหน่ ายตามที่ได้รบั อนุมตั ิ จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2558
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผู้

ถือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าตามทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 อนุมตั ใิ ห้ธนาคารเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ
มอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุน้ ภายหลังจากการอนุ มตั ดิ งั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุน้ คงเหลือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ
มอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ทีย่ งั มิได้ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุน้
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถอื หุ้น ตัง้ ข้อสังเกตจากการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็ นบุคคลหนึ่งที่ได้เพิม่ ทุนสําเร็จแต่มผี ู้ถอื หุ้น
จํานวนมากทีม่ อบฉันทะให้ไปทําการเพิม่ ทุนและไม่สามารถเพิม่ ทุนได้ เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะไม่ได้ตดิ อากรแสตมป์
เป็ นเหตุให้มกี ารยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในวาระนี้ จึงเสนอให้ธนาคารทําการปรับปรุงระบบการเพิม่ ทุน เพื่อ
อํานวยความสะดวกและเพิม่ โอกาสให้กบั ผูถ้ อื หุน้ มากขึน้
รองประธานฯ กล่าวว่า ธนาคารจะนําคําแนะนําดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
นายเกรียงยศ นาถพิสฐิ ผู้ถอื หุ้น กล่าวว่า ขอรับทราบคําอธิบายในการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า จากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นปี ท่ผี ่านมา
คณะกรรมการธนาคารได้เสนอให้ขอมติผถู้ อื หุน้ แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)ไว้ดว้ ยเพื่อรองรับการเพิม่ ทุน
โดยในขณะทีข่ อมติผถู้ อื หุน้ นัน้ ธนาคารยังไม่ได้กาํ หนดรายละเอียดของการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ และหลังจากที่
ธนาคารได้ทําการเพิม่ ทุนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ธนาคารเห็นว่าไม่จําเป็ นต้องมีการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่
(General Mandate) อีก รวมทัง้ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อายุของการขอมติผถู้ อื หุน้ แบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate)มีอายุเพียงแค่ 1 ปี ดังนัน้ เมื่อธนาคารไม่ได้ดาํ เนินการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่
จึงต้องมาขออนุ มตั ผิ ถู้ อื หุน้ เพื่อยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ทีย่ งั มิได้
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ออกจําหน่ายดังกล่าว และเพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย เมื่อไม่มผี ใู้ ด
สอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,023,413,298 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9972 ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 654,893 เสียง คิดเป็ น ร้อยละ 0.0027
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุ มตั ยิ กเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ทีย่ งั มิได้ออกจําหน่ายตามทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิ ธีการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ปจั จุบนั ธนาคารมีทุนจด
ทะเบี ย น 13,705,170,716.00 บาท แบ่ ง ออกเป็ น 27,410,341,432 หุ้ น และมี ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
12,387,365,839.50 บาท แบ่งออกเป็ น 24,774,731,679 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วาระที่ 9 เรือ่ งยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 2,635,609,753 หุน้
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,023,410,199 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9972 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 3,099 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0.0000 ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 654,893 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0027 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธกี าร
ตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร
รองประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามทีเ่ สนอขออนุ มตั ใิ นวาระที่ 10 จึงขออนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4
โดยใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 12,387,365,839.50 บาท

แบ่งออกเป็ น

24,774,731,679 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

0.50 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

24,774,731,679 หุน้

- หุน้

(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
สามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้า
บาทห้าสิบสตางค์)
(สองหมื่น สี่พ ัน เจ็ด ร้อ ยเจ็ด สิบ สี่ล้า นเจ็ด
แสนสามหมื่น หนึ่ ง พัน หกร้อ ยเจ็ด สิบ เก้า
หุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(สองหมื่น สี่พ ัน เจ็ด ร้อ ยเจ็ด สิบ สี่ล้า นเจ็ด
แสนสามหมื่น หนึ่ ง พัน หกร้อ ยเจ็ด สิบ เก้า
หุน้ )
- หุน้ ”

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมูลนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพิม่ เติมว่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,023,480,750 เสียง คิด
เป็ นร้อยละ 99.9975 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 3,099 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0.0000 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 584,342 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0024 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ไม่ม ี
ขณะเดียวกันธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10 ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคําเพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยน
วาระที่ 12 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
รองประธานฯ กล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ถือ หุ้ น ที่เ ข้า ประชุ ม และให้คํ า แนะนํ า ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ธนาคาร ทัง้ นี้
คณะกรรมการธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
นายเกรียงยศ นาคพิสฐิ ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่า ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ธนาคารไม่สามารถใช้จุดแข็งจากการทีม่ สี าขาใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทํากําไรให้กบั ธนาคารเท่าที่ควร ด้วยธนาคารมีสาขาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กว่า 1,500 สาขา จึงขอธนาคารให้ความสําคัญในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายทีด่ จี ากการเป็ น
หนึ่งในกลุม่ ธนาคาร เพือ่ พัฒนาจุดแข็งดังกล่าวสําหรับสร้างกําไรให้กบั ธนาคารต่อไป
รองประธานฯ กล่า วว่า ธนาคารได้อ าศัย ประโยชน์ จ ากการเป็ น เครือข่า ยในกลุ่ ม ธนาคาร ซีไ อเอ็ม บี แต่
เนื่องจากปจั จุบนั ธนาคารมี Regional Project เป็ นจํานวนมาก ทําให้ตอ้ งดําเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเครือข่ายจาก
การเป็ นหนึ่งในกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีและขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้คาํ แนะนําดังกล่าว
นายกิตติ สนิทวงศ์ ผูถ้ อื หุน้ กล่าวว่า เห็นด้วยกับผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ ดู ถึงจุดแข็งธนาคาร เนื่องจากปจั จุบนั ได้ทําการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หลายธนาคารพาณิชย์ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน สําหรับประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม ธนาคารได้มกี ารติดต่อเพื่อขยายธุรกิจแล้วหรือยัง และขอให้
ธนาคารพัฒนาการให้บริการทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Banking) เนื่องจากมีผถู้ อื หุน้ หลายท่านแจ้งว่าไม่
สะดวกเดินทางไปใช้บริการทีส่ าขา
รองประธานฯ กล่าวว่า เพื่อรองรับโอกาสจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) ธนาคารได้มกี ารขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามแล้ว แต่สาํ หรับประเทศพม่ายังไม่สามารถดําเนินธุรกิจ
ได้เนื่องจากประเทศพม่าจะยังไม่เปิดให้เข้าไปดําเนินการดังกล่าว
นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ ในนามสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามเพิม่ เติมว่าจากในปี ท่ี
ผ่านมาธนาคารได้มกี ารดําเนินการเพิม่ เติมอย่างไรบ้าง เรือ่ งการต่อต้านการคอรัปชัน่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารชีแ้ จงว่า ในส่วนทีธ่ นาคารได้ลงนามเข้าร่วมลงนามรับทราบ
ข้อสงวนสิทธิของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
นอกจากนัน้ ธนาคารได้มกี ารหนังสือแจ้งทางคูค่ า้ ของธนาคารเรือ่ งทีธ่ นาคารมีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยมี
ข้อความดังต่อไปนี้
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าธนาคารยึดมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และธนาคารได้จดั ทํานโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันเพื
่ ่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามมาตรการ
คอร์รปั ชันอย่
่ างเคร่งครัด รวมทัง้ พนักงานทุกคนต้องไม่ดําเนินการและเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รปั ชัน่ การให้สนิ บน
ต่างๆ นี่คอื มาตรการทีธ่ นาคารได้ดาํ เนินการเพิม่ เติม
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ธนาคารมีแผนในการเพิม่ รายได้อย่างไรบ้าง ในสภาวะที่การส่งออกมีปญั หาการปล่อย
สินเชื่อที่ม ี NPL สูงทัง้ นี้ในหลายธนาคารพาณิชย์เน้ นการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม จึงสอบถามว่าธนาคารจะ
ดําเนินการเช่นเดียวกันหรือไม่
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