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รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 23 

ของ 

ธนาคาร  ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
--------------------------------------------- 

 

การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 23 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จดัประชมุ
เม่ือวนัพธุท่ี 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็ รองประธานกรรมการ 

3. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ กรรมการอิสระ 

4. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ 

5. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ 

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ 

7. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเวน็ กรรมการ 

8. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ กรรมการอิสระ 

9. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ดาโต๊ะ ลี คอ็ก ควอน กรรมการ 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเส่ียง 

2. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

3. นายสธีุร์   โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 

4. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย 

5. นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน        

6. นางบษุกร พทุธินนัทน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบติัการ 

7. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงิน 

8. นายตนั คีท จิน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์ 
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9. นายพิสทิธ์ิ สจุริตโศภิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

10. นายประภาส  ทองสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านส่ือสารองค์กร 

11. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังาน 

 12. นายกศุล ศรีเปารยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านพาณิชย์ธนกิจขนาดใหญ่ 
(แทน) นางวรีมน นิยมไทย 

 13. น.ส. ดวงทิพย์ ลีนตุพงษ์ หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมปฏิบติัการงานทรัพยากรบคุคล 

(แทน)  นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 

 

ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. นางวรีมน นิยมไทย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ 

 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดย 

1. นางอโนทยั  ลีกิจวฒันะ  

2. นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม  

 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ  ได้กลา่วขอบคณุและขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้ นครัง้นี  ้และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 259 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 
782,968,530 หุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จํานวน 227 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 23,281,784,232 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชมุด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะเป็นจํานวน 486 ราย และจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ทัง้สิน้  24,064,752,762 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 97.1343 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึง
ขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23 

 
เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 
  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
ธนาคาร และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุ ซึง่ปรากฏตามรายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและความโปร่งใส
ในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ ธนาคารจึงเชิญผู้แทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีของธนาคาร เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้เชิญผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงการประชมุของธนาคารด้วย 
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ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ  คล่ีสวุรรณ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงซึง่เลขานกุารบริษัทชีแ้จง
สรุปดงันี ้

กรณีไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด” ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ประธานฯ จะสรุปวาระการประชมุนัน้ๆ ในตอนท้าย
ของการรายงานวา่ “ผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามมติท่ีนําเสนอ” 

กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้ มี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน ระบเุคร่ืองหมายถกู () ลงในกรอบส่ีเหล่ียมของบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้ และยกมือขึน้ เพ่ือรอ
ให้เจ้าหน้าท่ีของธนาคารรับบตัรลงคะแนนจากท่านนํามานบัคะแนนเสียง และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ยกมือขึน้เพ่ือแสดงตวั
หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีนัน้ได้ออกเสียง “เหน็ด้วย” 

สําหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” 
ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดงักลา่ว หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ี
เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน “เหน็ด้วย” ในวาระนัน้ๆ  

ส่วนผู้ ท่ีมาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะซึง่ธนาคารได้บนัทกึคะแนนในวาระดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

นอกจากนี ้ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ ดงันัน้ 
จํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชมุอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนผู้ เข้าประชมุท่ีได้รับลงทะเบียน
ไว้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสําหรับวาระการประชุมท่ีมีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมท่ีธนาคารได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านล่วงหน้าพร้อม
หนงัสือนดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่งๆ และแสดงความคิดเหน็  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามการกําหนดอตัราส่วนการเพิ่มทนุของธนาคารว่าการได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในอตัรา 2 หุ้นใหม่
ต่อ 9 หุ้นเดิม หากจะได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวผู้ ถือหุ้นต้องมีการถือหุ้นขัน้ต่ํา 9 หุ้นหรือไม่ และหากถือหุ้นเพียงจํานวน 5 
หุ้น จะได้รับสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุหรือไม ่

ประธานฯ ขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จง 
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เลขานกุารบริษัทชีแ้จงว่า ธนาคารดําเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญั    
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560  ซึง่ตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุได้กําหนดอตัราสว่นการจดัสรร
หุ้นดงักล่าวว่าผู้ ถือหุ้นต้องถือหุ้นเดิมจํานวน 9 หุ้น จึงจะได้รับการจดัสรร 2 หุ้นใหม่  อย่างไรก็ตาม หากหุ้นท่ีถืออยู่มีจํานวน
ต่ํากวา่ 9 หุ้น ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับสทิธิจองซือ้สําหรับการจดัสรรหุ้นใหม ่

เม่ือไม่มีผู้ ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระท่ี 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,065,128,910 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 100.0000 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของ
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียง จํานวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมมี่สทิธิออกเสียง ไมมี่ 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2559 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2559 ของธนาคาร ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว และขอให้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลา่วรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2559  ต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

 ผลการดําเนินกิจการของธนาคารในปี 2559 และท่ีผ่านมา แม้ว่าในปี 2559 ธนาคารมีขาดทนุก่อนหกัภาษี 
(PBT) จํานวน 775 ล้านบาท แตเ่ม่ือพิจารณาจากกําไรหลกัก่อนหกัสํารองและภาษี (Core PPOP) ในหลายปี
ท่ีผ่านมา พบว่าธนาคารมีผลการดําเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2551-2559 มีอตัราเติบโตเฉล่ียร้อย
ละ 17.6 (CAGR) รวมถึงอตัราผลสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (NIM on EA) ท่ีสงูขึน้ (upward 
trend) 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้จากการดําเนินงาน 
(Operating Income) จํานวน 12,928 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 694 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 เม่ือเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัปี 2558 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (NII) ร้อยละ 16.4 และรายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ (Fee Income) ร้อยละ 11.4 ในขณะท่ีรายได้อ่ืน (Other Income) ลดลงร้อยละ 
37.7 กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัหนีส้งสยัจะสญู (PPOP) เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 เป็นจํานวน 5,505 ล้าน
บาท เน่ืองจากการเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (Operating Expense) ร้อยละ 4.2  
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 อยา่งไรก็ตามขาดทนุสทุธิ (Net Profit) สําหรับปี 2559  มีจํานวน 630 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 กําไรสทุธิมี
จํานวน 1,052 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ในสํารองหนีส้งสยัจะสญู (Provision) ร้อยละ 66.6 ซึง่การตัง้
สํารองท่ีสงูขึน้นัน้มาจากการเพิ่มขึน้ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของบางกลุ่มอตุสาหกรรมใน
ระหวา่งปีประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นระยะฟืน้ตวั 

 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินให้สินเช่ือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีของกลุม่ธนาคารอยู่ท่ี 205.6 พนัล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัเงินให้สินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธนาคารมีเงินฝากจํานวน 
183.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.9 จากสิน้ปี 2558 ซึง่มีจํานวน 170.2 พนัล้านบาท อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่ 
เงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 92.4 จากร้อยละ 91.2     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัรากําไรสทุธิตอ่สว่นของเจ้าของ (ROE) อยู่ท่ีร้อยละ 2.3 สําหรับปี 2559 ในขณะท่ีปี 2558 อยู่ท่ีร้อยละ 4.4 
เป็นผลจากการตัง้สํารองท่ีสงูขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2559 สดัส่วน
สนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวม(NPL ratio) อยูท่ี่ 6.07% เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่อยูท่ี่ 3.05% 

 อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสินทรัพย์เฉล่ีย (Net Interest Margin – NIM) อยู่ท่ีร้อยละ 3.77 สําหรับปี 
2559 ในขณะท่ีปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 3.27 เป็นผลจากการบริหารต้นทนุเงินฝากท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตอ่รายได้จากการดําเนินงาน (CI ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 57.4 สําหรับปี 
2559 ในขณะท่ีปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 58.3 การบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพทําให้อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงาน มีการปรับปรุงดีขึน้ 

 อตัราสว่น เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ เส่ียง (CAR) อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ 15% ตัง้แตปี่ 2557 โดยท่ีปี 2559 อยูท่ี่
ร้อยละ 16.1 

 อตัรากําไรสทุธิต่อสว่นของเจ้าของ (ROE) การเติบโตของรายได้ในปี 2559 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีมาก แตไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการตัง้สํารองท่ีสงูขึน้เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไมแ่น่นอน 

 กลุม่ลกูค้าบคุคลมีผลกําไรภายในไตรมาส 2 ปี 2560 โดยท่ีกลุม่ลกูค้าบคุคลมีผลกําไรเร็วกว่าแผนท่ีกําหนดไว้ 
(ไตรมาส 2 ปี 2560) และมีสญัญาณบง่ชีก้ารดําเนินงานท่ีดีตลอดมา 

 

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุม      
ผู้ ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่งๆ และแสดงความคิดเหน็ 

ผู้ ถือหุ้นขอสอบถามเพ่ือขอคําชีแ้จง ดงันี ้

1.  เหตใุด ปี 2559 ผลประกอบการของธนาคารจงึมีผลขาดทนุ  

2.  อยากทราบผลดําเนินการงานของสาขาธนาคารท่ีเปิดบริการในเซเว่นอีเลฟเว่น และธนาคารมีแนวโน้มจะ
ขยายสาขาในเซเวน่อีเลฟเวน่เพิ่มขึน้หรือไม ่ 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า สาเหตท่ีุผลประกอบการของธนาคาร ปี 2559 มีผล
ขาดทนุมาจากการเพิ่มขึน้ของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของลกูค้าบางกลุ่มซึ่งได้รับโอนมาตัง้แต่เป็นธนาคารไทย
ธนาคาร ภายหลงัจากท่ี CIMB Bank Berhad ได้เข้ามาซือ้กิจการกบัธนาคารแล้ว  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยเป็น       
ผู้ ชีแ้จงในประเดน็ท่ีเปิดบริการในเซเวน่อีเลฟเวน่ 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยชีแ้จงว่า ธนาคารมีแนวโน้มท่ีจะเปิดให้บริการสาขาในเซเว่นฯ 
เพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางให้บริการกบัลกูค้ารายย่อยเพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกกว่าช่องทางสาขาอ่ืนๆ 
และธนาคารได้ทดลองเปิดสาขาสีตบุตรเป็นแห่งแรก โดยมีแผนดําเนินการท่ีจะเปิดให้บริการเพิ่มขึน้อีก 2 สาขา ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการขออนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  ในเร่ืองของรายได้จากการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้ยงัไม่สามารถคาดการณ์
ได้ขณะนี ้สําหรับสาขาสีตบุตรท่ีเปิดให้บริการธนาคารใช้พืน้ท่ีเพียงบางส่วน และมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียง 1 คน ทําให้
ธนาคารมีต้นทุนในการบริหารเร่ืองนีค้่อนข้างต่ํา หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายของสาขาท่ีเปิดให้บริการใน
ห้างสรรพสนิค้า  

นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ผลการดําเนินงานของธนาคารในปีท่ีผา่นมามีผลขาดทนุจากหนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จงึอยากทราบวา่ธนาคารมีโอกาสท่ีจะได้ชําระหนีคื้นบ้างหรือไม ่ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงว่า หากเป็นสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) มีอยู่
จํานวนหนึง่ ซึง่เช่ือวา่ลกูหนีเ้หลา่นีมี้โอกาสกลบัมามีความสามารถในการชําระหนีไ้ด้  ทัง้นีใ้นเร่ืองของการตัง้สํารอง ธนาคาร
ต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. รวมถึงกฎเกณฑ์ทางด้านบญัชี ซึ่งต้องมี conservative เพ่ือให้สะท้อนถึงสถานะทาง
การเงินของธนาคาร ซึ่งเช่ือว่าส่วนหนึ่งจะสามารถเจรจากบัลกูหนีเ้พ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาและปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้ห้ลกูหนี ้
สามารถชําระหนีท่ี้ค้างได้ครบถ้วน 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นกลา่วว่า การตัง้สํารองหนีท่ี้เพิ่มขึน้เกิดจากการท่ีธนาคารปลอ่ยสินเช่ือให้กบัลกูค้า 
โดยตอ่มาลกูค้าดงักลา่วประสบปัญหาและไม่มีความสามารถท่ีจะชําระหนีไ้ด้จนก่อให้เกิดหนีท่ี้ไม่เกิดรายได้(NPL)  ธนาคาร
จึงต้องมีการตัง้สํารองหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ ทําให้กระทบต่องบการเงินของธนาคาร อย่างไรก็ดีธนาคารจะรักษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างธนาคารกบัลกูค้าอย่างไร เช่น การประนอมหนี ้ หรือจะพิจารณาขายลกูหนีก้ลุ่มดงักล่าวเพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบกบัธนาคาร ธนาคารควรมีกระบวนการควบคมุการพิจารณาสินเช่ือว่าเพียงพอหรือไม่ เพ่ือควบคมุไม่ให้กลุม่ลกูหนี ้
NPLเพิ่มขึน้อีกในอนาคต 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ือขอคําชีแ้จงดงันี ้

1.  ปัจจบุนัผลการดําเนินงานของธนาคารจดัอยูใ่นระดบัใดของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ 

2.  การท่ีธนาคารไม่จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น สาเหตุเกิดจาก NPL ท่ีเพิ่มขึน้หรือไม่ และแนวโน้มของ NPL 
ธนาคารมีโอกาสท่ีจะได้รับชําระคืนจากลกูหนีห้รือไม่  หรือมีโอกาสท่ี NPL จะสามารถกลบัมาเป็นรายได้ให้ธนาคารในปีนีมี้
บ้างหรือไม่ สําหรับลกูหนีก้ลุ่มนีธ้นาคารมีการเรียกหลกัประกันเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับความเส่ียงจากการปล่อยวงเงินสินเช่ือ
หรือไม ่ 

3.  เหตใุดธนาคารมีบริการสาขาในห้างสรรพสนิค้าจํานวนน้อยเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืน  
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4.  ธนาคารมีกลยทุธ์อยา่งไรท่ีทําให้หุ้นของธนาคารมีมลูคา่เพิ่มขึน้  

5. NPL ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการปลอ่ยสินเช่ือให้กบับางภาคอตุสาหกรรมซึ่งอาจมีหลกัประกนัอยู่บ้าง ซึ่งธนาคาร
ต้องพิจารณาในเร่ืองของหลกัประกนัให้เพียงพอกบัวงเงินอนมุติัสนิเช่ือ แตภ่ายหลงัลกูค้าอาจมีการผิดนดัชําระหนี ้ธนาคารมี
การพิจารณาทบทวนหลกัประกนัท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้ามีไม่เพียงพอธนาคารจะเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติมและยืนยนัว่า
หลกัประกนัต่างๆ ของลกูค้า NPL ท่ีมีอยู่กบัธนาคารยงัครอบคลมุวงเงินสินเช่ือหรือไม่ หรือการปลอ่ยสินเช่ือบางสว่นออกไป
เป็น clean Loan หรือไมอ่ยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ 

1.  เป็นสิ่งท่ีท้าทายมากท่ีธนาคารจะขยบัสถานะขึน้มาเป็นธนาคารขนาดกลาง  โดยปัจจบุนัขนาดสินทรัพย์ของ
ธนาคารมีอยู่ประมาณ 3 แสนล้านบาท เทียบกับธนาคารขนาดกลางท่ีเล็กท่ีสดุก็ยงัมีขนาดสินทรัพย์ใหญ่กว่าธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย ประมาณ 3-4 เท่า  ในเร่ืองนีท้างคณะผู้บริหารมีการตัง้เป้าหมายท่ีจะผลกัดนัให้กลุม่ซีไอเอ็มบี ไทย ขึน้มาเป็น
ธนาคารขนาดกลางในประเทศไทย ซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ดีมีความเช่ือมัน่ว่าธนาคารมีขีดความสามารถใน
ด้านของผลติภณัฑ์และการเงินท่ีแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัรายอ่ืน ซึง่จะใช้ความแตกต่างเหลา่นัน้มาสร้างให้เห็นเป็นผลงาน และ
เป็นผลกําไรให้กบัธนาคารได้ 

2.  เน่ืองจากสถานการณ์ NPL หลงัจากปีท่ีผ่านมา มีลกูค้าบางกลุม่อตุสาหกรรมในระหว่างปีได้เปล่ียนสถานะ
เป็นหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) และกลุม่อตุสาหกรรมบางประเภทเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง ดงันัน้จึงทําให้มีโอกาส
ท่ีเป็น NPL มีอยูต่ลอด  ในสว่นของธนาคารภายหลงัจากท่ีคณุภาพหนีมี้การปรับตวัไปในทิศทางท่ีไม่ดีค่อนข้างมาก ทางฝ่าย
จดัการได้มีการบริหารจดัการคุณภาพหนี ้โดยมีการจัดชัน้ลกูหนีเ้ม่ือลกูหนีมี้สญัญาณว่ามีความอ่อนแอและมีแนวโน้มไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ จงึมีการติดตามดแูลใกล้ชิดมากขึน้ เพ่ือให้ทราบว่าลกูหนีเ้หลา่นัน้ประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจมาก
น้อยเพียงใด ส่วนประเด็นคําถามว่าธนาคารมีการเรียกหลักประกันเพิ่มขึน้หรือไม่นัน้  เม่ือธนาคารพบว่าลูกหนีมี้ผล
ประกอบการไปในทิศทางท่ีแย่ลง ธนาคารจะมีการเจรจาเพ่ือขอให้ลกูหนีเ้พิ่มหลกัประกนั ซึง่ไม่ใช่ลกูหนีท้กุรายท่ีสามารถให้
หลกัประกนัเพิ่มขึน้ได้ หรือลกูหนีบ้างรายอาจไม่ให้ความร่วมมือในการให้หลกัประกนัเพิ่มขึน้ แต่ธนาคารจะพยายามให้เต็ม
กําลงัความสามารถท่ีจะบริหารจดัการคณุภาพหนีเ้พ่ือปกป้องผลประโยชน์สงูสดุของธนาคาร  

3.  กลุม่ลกูค้าของธนาคารในแตล่ะพืน้ท่ีไมเ่หมือนกบัธนาคารอ่ืน โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าเงิน
ฝากและลกูค้าเงินกู้  โดยท่ีลกูค้าเงินฝากส่วนใหญ่มาจากธุรกรรม structure note และมีฐานลกูค้าค่อนข้างน้อยเน่ืองจาก
จํานวนสาขาธนาคารท่ีให้บริการมีน้อยกวา่ธนาคารขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ดีจํานวนของสาขาก็เป็นข้อจํากดัในการท่ีธนาคารจะ
ขยายฐานลกูค้าเงินฝากให้มากขึน้ได้ ทําให้ธนาคารต้องใช้ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบของการสร้างผลิตภณัฑ์ซึ่งจะ
สามารถระดมเงินฝากได้จํานวนมาก ธนาคารจงึจดักลุม่ลกูค้าท่ีแตกตา่งจากธนาคารอ่ืน 

4.  ทางคณะผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะทําให้ผลประกอบการของธนาคารดีท่ีสดุ แต่อย่างไรก็ดีผู้บริหารก็ไม่
สามารถท่ีจะกําหนดให้ราคาหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีมูลค่าสงูขึน้ได้ โดยหวังว่าถ้าธนาคารสามารถสร้างผล
ประกอบการให้ดีขึน้ และส่ือสารออกไปยงันกัลงทุนให้ทราบว่าธนาคารมีศกัยภาพท่ีจะเจริญเติบโต และสามารถทํากําไร
ได้มากขึน้ ผู้ ถือหุ้นอาจจะมีความสนใจเข้ามาลงทนุในหุ้นของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย มากขึน้ 

5.  การปลอ่ยสนิเช่ือเป็น clean Loan หรือ มีหลกัประกนัเพียงพอหรือไม่ ต้องเรียนว่าหลกัประกนัเป็นสว่นหนึ่ง ท่ี
ใช้ในการพิจารณาการปล่อยสินเช่ือ ธนาคารมีกลุ่มลูกค้าสินเช่ือหลายกลุ่ม ตัง้แต่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งมีสินเช่ือทัง้มี
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หลักประกันและไม่มีหลักประกัน กลุ่มลูกค้าสินเช่ือขนาดกลางส่วนใหญ่มีหลักประกัน มีเพียงบางส่วนเท่านัน้ท่ีไม่มี
หลกัประกนั กลุ่มลกูค้าขนาดใหญ่ซึ่งธนาคารปล่อยเป็น clean Loan เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขท่ีลกูค้าได้จากคู่แข่งขนัใน
ภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่เดียวกนั ซึง่จะกู้ เงินโดยท่ีไม่ได้ให้สินทรัพย์ไปเป็นหลกัประกนั สว่นธุรกิจประเภทสถาบนัการเงิน
ในเร่ืองการปล่อยสินเช่ือนัน้ เง่ือนไขการเรียกหลกัประกันก็จะมีความหลากหลาย ในกลุ่มลูกค้าซึ่งขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่ง
ธนาคารพิจารณาจากงบการเงินหากพิจารณาแล้วไม่สะท้อนถึงรายได้ท่ีเพียงพอ ธนาคารจะมีการเรียกเพ่ิมหลกัประกนัท่ี
ครอบคลมุความเส่ียงได้  

ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ือขอคําชีแ้จงดงันี ้

1. จากงบการเงินปีนีข้าดทุนมากขึน้จากปีท่ีแล้วเน่ืองจากจํานวนหนีเ้สียท่ีเพิ่มขึน้ จึงขอสอบถามว่าธนาคารมี
กระบวนการบริหารความเส่ียงในเร่ืองการปล่อยสินเช่ือให้รัดกุมอย่างไรบ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีส่วนช่วย
พิจารณาตรวจสอบลกูหนี ้เพ่ือสง่สญัญาณบง่บอกวา่อาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนดัชําระหนีห้รือไม ่ 

2. การลดเงินเดือนพนกังานจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายของธนาคารได้หรือไม ่ 

3. ค่าเงินริงกิตส่งผลกระทบกบัเร่ืองผลประกอบการของธนาคารหรือไม่  และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จดัอยู่ใน
กลุม่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใดของประเทศไทย  

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ 

1.  ธนาคารมีหน่วยงานด้านตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเส่ียงซึ่งช่วยกนัดแูลคณุภาพลกูหนีใ้น 
portfolio ปีท่ีแล้วเร่ิมเห็นสญัญาณว่าคณุภาพหนีมี้ปัญหาเพิ่มขึน้  ทางธนาคารก็มีการเพิ่มระดบัการติดตามดแูลให้มีความ
รัดกมุมากขึน้  ซึง่กลุม่ลกูค้าท่ีธนาคารพิจารณาแล้วพบวา่มีแนวโน้มท่ีประสบปัญหา ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและ
ติดตามใกล้ชิดมากย่ิงขึน้ ผู้บริหารในสายงานบริหารความเส่ียง มีการกํากบัดแูลเข้มงวดมากย่ิงขึน้ และทกุเดือนจะมีการ
ทบทวนลกูหนีท่ี้มีปัญหาเพ่ือป้องกนัไม่ให้สินเช่ือด้อยคณุภาพลง  ธนาคารมีนโยบายท่ีไม่แตกต่างจากธนาคารอ่ืนท่ีจะช่วย
ลกูค้าโดยเฉพาะลกูค้าท่ีอยู่กบัธนาคารมานาน กรณีมีลกูค้าท่ีไม่ได้ให้ความร่วมมือ ธนาคารให้ความสําคญักบัการติดตาม
และจดัการ NPL อย่างระมดัระวงั และมีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอย่างเพียงพอ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น 
และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผลประกอบการของธนาคาร 

2.  ธนาคารมีการปรับปรุงอตัราสว่นของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในรายปีท่ีผ่านมา เร่ิมตัง้แต่ CIMB Bank Berhad 
เข้ามาซือ้หุ้นไทยธนาคาร อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในการดําเนินงานอยู่ท่ี 90% ปัจจบุนัลดลงมาอยู่ท่ี 57% ถึงแม้ผล
ประกอบการปี 2559 จะมีผลขาดทนุ ซึง่ถ้าไมนํ่าคณุภาพหนีม้ารวม กําไรก่อนหกัสํารองหนีส้งสยัจะสญู มีอตัราเพิ่มขึน้ 7.5% 
จากปีก่อน สะท้อนผลการดําเนินงานโดยรวมดีขึน้เป็นลําดบั แต่ด้วยปัญหาคณุภาพหนี ้และมีการกนัสํารองเพิ่มขึน้ ทําให้ผล
ประกอบการมีผลขาดทนุ จากการดําเนินการงานธนาคารมีการปรับปรุงและพฒันาท่ีดีมาตลอด ส่วนการปิดสาขามีการดู
ต้นทนุท่ีเป็นต้นทนุท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วพยายามลดต้นทนุเป็นหนึ่งในยทุธศาสตร์หลกัท่ีทางกลุ่มประกาศไว้ในประเทศ
มาเลเซีย  

3.  ปัจจบุนัเงินริงกิตออ่นตวัลงระดบัหนึง่ และมีการคาดการณ์จากตลาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีความผนัผวน
ในอัตราแลกเปล่ียนค่อนข้างสูง  ในฐานะผู้ ค้าหรือผู้ ขายอาจอยากได้ความมั่นคงท่ีสูงขึน้ ต้องการหลีกเล่ียงเงินริงกิต  
ธนาคารเองสามารถให้บริการลกูค้าในเร่ืองการป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนโดยเฉพาะเงินสกลุริงกิต  
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ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้

1. สาเหต ุNPL ในปีท่ีผา่นมาเพิ่มขึน้เกิดจากสนิเช่ือประเภทใด  

2. ธนาคารควรมีสิทธิประโยชน์พิเศษให้กบัลกูค้า เพ่ือจะได้เทียบเคียงกบัคู่แข่งขนัได้ และขอทราบรายละเอียด
เก่ียวกบัหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในปัจจบุนัว่ามีจํานวนก่ีราย มีจํานวนเท่าไหร่ และการติดตามควบคมุคณุภาพ
หนีเ้ป็นอยา่งไร  

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงว่า สาเหตท่ีุ NPL ท่ีเพิ่มขึน้มาจากธุรกิจขนาดใหญ่และ
ธุรกิจขนาดกลาง ในเร่ืองของ NPL ต่อรายธนาคารไม่สามารถให้รายละเอียดแก่ผู้ ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลติดตามในเร่ืองการบริหารคณุภาพหนีข้องธนาคารอย่างใกล้ชิด และกําหนด
หลกัเกณฑ์ให้ธนาคารต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีทางการกําหนดไว้   
  

นางคนงึ มรรคธีรานวุฒัน์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ือขอคําชีแ้จงดงันี ้
1.  ฝ่ายจดัการจะบริหารคณุภาพหนีแ้ละหลกัประกนัอยา่งไรให้มีประสทิธิภาพ 
2.  ธนาคารขายอาคารสาทรให้กบับคุคลใด เป็นมลูคา่จํานวนเทา่ไร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทําหน้าท่ีกํากบั

ดแูลและตรวจสอบความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปล่อยสินเช่ือ  ซึ่ง ธปท. จะเข้ามาดแูลว่าธนาคารได้ดําเนินการ
ตามนโยบายของธนาคารและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธปท. หรือไม่อย่างไร หากการปล่อยสินเช่ือไม่เป็นตามหลกัเกณฑ์ 
ธปท.จะเข้ามาดูแลกระบวนการปล่อยสินเช่ือของธนาคารเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการอนมุติัสินเช่ือรวมทัง้ลด
จํานวนลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  นอกจากนี ้ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จะต้องปฏิบติัหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั โดยบริษัทแม่ของธนาคารได้ส่งตวัแทนเข้ามากํากบั
ดแูลเร่ืองมาตรฐานในการปลอ่ยสนิเช่ือให้รัดกมุมากขึน้  

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้คุณวินิตาผู้ อํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารข้อมลูและ
รายงานเป็นผู้ ชีแ้จง  

นางสาววินิตา กิมสวสัด์ิ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงานชีแ้จงว่าธนาคารขายอาคารสาทรให้กบั 

บจก.สยามเฮลท์ กรุ๊ป ในราคา 1,053 ล้านบาท  
ประธานกรรมการกล่าวชีแ้จงว่ารายการขายอาคารสาทรนัน้ ธนาคารได้มีการบนัทกึรายได้จากการขายสินทรัพย์

ไว้ในงบการเงินประจําปี และรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว  
 

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า วาระท่ี 2 เป็นการรับทราบรายงานผลการดําเนิน
กิจการของธนาคารในรอบปี 2559 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2559 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ธนาคารได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้พิจารณาเป็นการลว่งหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้ นแล้วและขอให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ รายงานสรุปต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
พิจารณาเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่างบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชมุนี ้
เป็นงบการเงินท่ี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ผู้ สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรอง
เรียบร้อยแล้วรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2559  มีสนิทรัพย์รวม จํานวน 297.5 พนัล้านบาท 
สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับอยูท่ี่ 206.2 พนัล้านบาท และเงินลงทนุสทุธิ จํานวน 55.1 พนัล้านบาท หนีส้นิรวมมีจํานวน 270.8 
พนัล้านบาท โดยมีเงินฝาก 183.7 พนัล้านบาท และเงินกู้ ยืม 25.6 พนัล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 26.7 พนัล้านบาท 
ซึง่เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้ว จํานวน 12.4 พนัล้านบาท ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย สําหรับปีสิน้สดุ 31 
ธนัวาคม 2559 มีผลขาดทนุสทุธิ จํานวน 630 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 12,928 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน และหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 13,703 ล้านบาท 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคิดเหน็  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นกล่าวว่าจากรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาต หน้า 138  เปิดเผยว่ามีประเด็นท่ีมี
นยัสําคญัจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคมุภายใน ซึ่งได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
และหน้า 137 เร่ืองผู้ สอบบัญชีได้มีการการตรวจสอบรายงานประจําปีและมีบทสรุปว่าหากมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อยากทราบว่าเหตุใดไม่
เปิดเผยหรือชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า การกําหนดข้อความดงักล่าว เป็นข้อความมาตรฐานของสภาวิชาชีพบญัชี 
ซึง่หมายถงึให้ผู้สอบบญัชีไปคยุกบักรรมการตรวจสอบเพ่ือชีแ้จงหรืออธิบายข้อสงัเกตต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้  ซึง่เป็นมาตรฐานท่ี
กําหนดให้ใช้ข้อความนีเ้ปิดเผยไว้ในรายงานผู้สอบบญัชี อาจทําให้ผู้อา่นสบัสนได้   

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นกลา่วว่า  ประเด็นเร่ืองของมาตรฐานการสอบบญัชี ไม่ควรใช้เป็นเหตผุลในการคิด
ค่าสอบบญัชี เน่ืองจากเป็นหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีท่ีต้องพึงปฏิบติัอยู่แล้ว  จึงไม่เป็นเหตผุลของการขึน้ค่าสอบบญัชีหรือเป็น
ต้นทนุคา่ใช้จ่ายของบริษัท    
 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ือขอคําชีแ้จงดงันี ้
1.  ตามงบการเงินหน้า 142  หมายเหตขุ้อ 34 เหตใุดจึงมีขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดง

ด้วยมลูคา่ยติุธรรม จํานวน 810 ล้านบาท 
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2.  รายการ (ขาดทนุ) กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย จํานวน 644 ล้านบาท มาจากสาเหตใุด  
3.  ตามงบการเงิน หน้า 210 รายการสํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 จํานวน 494 ล้าน

บาท เกิดจากสาเหตใุด ทําไมจงึเพิ่มขึน้จากปี 2558 
4.  ตามงบการเงิน หน้า 208 ธนาคารออกตราสารหนีด้้อยสิทธิ จํานวน 3,000 ล้านบาทในปี 2559 ครบกําหนดปี 

2569 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.35 ต่อปี และมาไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดในปี 2559 สาเหตมุาจากการท่ีธนาคารกําหนด
อตัราดอกเบีย้สงูเกินไปหรือไม ่ 

5.  ตามงบการเงิน หน้า 208 ธนาคารออกตราสารหนีด้้อยสิทธิ จํานวน 3,000 ล้านบาทใน ปี 2559  ครบกําหนด
ไถ่ถอนปี 2565 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ต่อปี อยากสอบถามว่าธนาคารมีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้ รุ่นนีก่้อนวนัครบกําหนด
หรือไม ่ และจะมีการออกหุ้นกู้ รุ่นใหมเ่พ่ือทดแทนหรือไมอ่ยา่งไร   
 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขอให้นางสาววินิตา กิมสวัสด์ิผู้ อํานวยการอาวุโส ฝ่าย
บริหารข้อมลูและรายงาน เป็นผู้ ชีแ้จง 

นางสาววินิตา กิมสวสัด์ิ ชีแ้จงวา่  
1.  ขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินเป็นรายการท่ีทํา Fair Value Option (FVO) ซึง่ถกูกําหนดโดยหลกัเกณฑ์

ของ ธปท. ให้แยกแสดงรายการออกมาต่างหาก  และต้องพิจารณารายการกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา
ตา่งประเทศร่วมด้วย 

2.  (ขาดทนุ) กําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย เป็นรายการ Mark to Market ท่ียงัไม่ได้เป็นรายการ
ขาดทนุจริง แต่เป็นการตีราคาของตราสารหนีท่ี้อยู่ในพอร์ตการลงทนุเผ่ือขายของธนาคาร ซึ่งถกูกําหนดให้รายงานในส่วน
ของ OCI หรือกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน    

3.  เป็นรายการค่าเผ่ือหนีส้ญูสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น LG, Guarantee ซึง่ถกูกําหนดโดย
หลกัเกณฑ์ของ ธปท. ให้แยกแสดงรายการไว้เฉพาะต่างหาก ไม่ได้เป็นเงินกู้ ยืมโดยตรง แต่เป็นรายการธุรกรรมนอกงบดลุ 
(off balance sheet) และสาเหตท่ีุเพิ่มขึน้เกิดจากลกูค้าบางรายมีท่ีมีปัจจยัเส่ียง ท่ีอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยความเส่ียงของ 
LG หรือ Guarantee ท่ีลกูค้าทํากบัธนาคาร 

4.  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีครบกําหนดปี 2569 จํานวน 3,000 ล้านบาท ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี และสามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2   ภายหลงัจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้
จํานวน 3,000 ล้านบาทดงักลา่ว ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิจํานวน  4,554 ล้านบาทในปี 2559 เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ดงักลา่ว  
นอกจากนีธ้นาคารได้ออกตราสารหนีด้้อยสิทธิ มลูค่า 3,000 ล้านบาท ครบกําหนดปี 2565 ซึง่จะไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด
ภายในสิน้ปีนี ้ 

5.   ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ จํานวน 4,554 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิจํานวน 3,000 
ล้านบาทครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ต่อปี ซึ่งธนาคารมีแผนท่ีจะไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
ภายในสิน้ปี    

นายวสนัต์ เงินสขุไพบูลย์ ผู้ รับมอบฉันทะสอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆในปี 2559 จึง
เพิ่มขึน้จากปี 2558 โดยประมาณ 20%  ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดว่า กรณีท่ีรายการ
ดงักลา่วมีการเปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 จะต้องชีแ้จงสาเหตกุารเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ทราบ
ด้วย  
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นางสาววินิตา กิมสวสัด์ิ ชีแ้จงวา่ สาเหตคุา่ใช้จ่ายการดําเนินงานอ่ืนๆในปี 2559 เพิ่มขึน้มาจากเงินสํารองสําหรับ

สว่นของรายการท่ีเป็นรายการนอกงบการเงิน เช่น  LG ซึง่เป็นจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในหวัข้อ 21 เร่ือง
ประมาณการหนีส้นิ 

เม่ือไมมี่ผู้ใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 24,069,343,971 เสียงคิดเป็นร้อย
ละ 99.9994 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วยจํานวน 61,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงจํานวน 75,424 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมมี่สทิธิออกเสียง ไมมี่ 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้ว 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2559 โดยงดจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแถลงต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่าได้มีการแก้ไขคําอธิบายเพิ่มเติม
ในหนงัสือนดัประชมุผู้หุ้นสามญั เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล ซึง่ทางธนาคารได้จดัทําใหม่ ดงัท่ีท่านได้รับก่อนเข้าประชมุ
ในวนันี ้ 

 
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาต สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธันวาคม 2559  ธนาคารมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 1,260,221,459 บาท   คณะกรรมการมี
มติเหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2559 โดยโอนขาดทนุสทุธิสําหรับปี 
2559 ไปบญัชีกําไรสะสม ซึง่ภายหลงัการจดัสรรแล้ว ธนาคารมีกําไรสะสม จํานวน 5,675,062,596 บาท   

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ และต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพ่ือการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ
ธนาคาร   ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 43  ซึง่ระบวุา่ 
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“ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล   เงินกําไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เหน็สมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเม่ือเหน็วา่บริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะ
ทําเช่นนัน้และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย ” 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมาธนาคารมีผลประกอบการขาดทนุ คณะกรรมการธนาคารจึง
พิจารณาเหน็สมควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่งๆ และแสดงความคิดเหน็ 

นายสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่าหากธนาคารยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในรูปตวัเงินได้ อยากให้
พิจารณาการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้น (Warrant) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทน เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่
หลกัทรัพย์ในตลาด นอกจากนีผู้้ ถือ Warrant ยงัสามารถใช้สทิธิการแปลงสภาพ Warrant ให้เป็นหุ้นสามญัได้ 

ผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่า ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 40 หรือจ่ายเงินปันผล
จํานวน 0.01 บาท อย่างไรก็ดี ธนาคารสามารถนํากําไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้ แม้ว่าปี 2559 ธนาคารจะมีผลขาดทนุ
มาจากการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญู หรือ NPL ก็ตามแต่การตัง้สํารองฯ ลกูหนีด้งักลา่วสามารถจะ reverse กลบัเข้ามาเป็น
รายได้ได้เช่นกนั   

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นว่าตามข้อบงัคบักําหนดว่าบริษัทจะจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่ง
ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน  อย่างไรก็ดี ธนาคารควรระบุในวาระการพิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรให้
ชดัเจนวา่ เน่ืองจากในปีนีธ้นาคารไมมี่ผลกําไร จงึไมมี่การสํารองตามกฎหมาย  

นายวสนัต์ เงินสขุไพบูลย์ ผู้ รับมอบฉันทะ มีความเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ส่วนใหญ่มีการ
กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ซึ่งต่างจากธนาคารท่ีกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมธนาคารควรหารือไปยัง ธปท. 
เพ่ือให้ความเหน็ในเร่ืองดงักลา่ว  

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมสามารถ
กระทําได้ แต่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารเม่ือเห็นว่าธนาคารมีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ 
อย่างก็ดี ในเร่ืองการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไร ต้องขออนุมติัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือให้ความเหน็ชอบ  
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เม่ือไมมี่ผู้ใดสอบถามประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 24,069,279,888 เสียง  คิดเป็น
ร้อยละ 99.9991 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 125,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.0005 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน  75,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมมี่สทิธิออกเสียง ไมมี่ 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2559 โดยงดจ่ายเงินปันผล 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ประธานฯ นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่าคณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบั
ดูแลกิจการในอัตราท่ีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบรวมทัง้สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการเหน็ควรนําเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยประจําปี 2560 
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 สว่นกลา่วคือ (1) ค่าเบีย้ประชมุรายเดือนและ (2) ค่าเบีย้ประชมุจากการ
เข้าร่วมประชมุรายครัง้ ทัง้นี ้ยอดรวมของอตัราคา่ตอบแทนกรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปล่ียนแปลงรายละเอียดดงันี ้ 

5.1. คา่เบีย้ประชมุและคา่รับรองคณะกรรมการ   

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2560 
ค่าเบีย้ประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(รายครัง้) 

1.  คา่เบีย้ประชมุ   

● ประธานกรรมการ 71,500 บาทตอ่คน 58,500 บาทตอ่คน 

● รองประธานกรรมการ 48,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 24,000 บาทตอ่คน 20,000 บาทตอ่คน 

2. คา่รับรอง   

● ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอ่คน - 

ทัง้นี ้กรรมการจะเป็นผู้ เสียภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึน้ 
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5.2. คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย  

กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆของธนาคารได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้ยอดรวมของอัตรา
คา่ตอบแทนกรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปล่ียนแปลง ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2560 
ค่าเบีย้ประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(รายครัง้) 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   

● ประธาน 39,600 บาทตอ่คน 32,400 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ   

● ประธาน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแจ้งว่าไม่ขอรับ
คา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด  

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยรวมทัง้คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบคุคลเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจําปี 2559 ของธนาคาร
ตามท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชมุแล้ว 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคิดเหน็  

ผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่าค่าเบีย้ประชุมรายเดือน และค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้ควรแสดงใน
จํานวนรวม ไมค่วรแยกรายละเอียดออกมาเป็น 2 สว่น   

นายสถาพร ผงันิรันดร์ กล่าวว่า สาเหตท่ีุมีการแยกรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ ค่า
เบีย้ประชุมรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้นัน้ เน่ืองจากหากกรรมการท่านใดติดภารกิจไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ก็จะไม่ได้รับคา่เบีย้ประชมุจากการเข้าร่วมประชมุรายครัง้ ซึง่อตัราค่าเบีย้ประชมุตามหลกัเกณฑ์
เดิมกําหนดไว้ว่ากรณีกรรมการท่านใดไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ กรรมการท่านนัน้ก็จะยงัคงได้รับค่าตอบแทนในอตัรา
ยอดรวมเตม็จํานวนทัง้สองสว่น ซึง่เหน็วา่ไมถ่กูต้อง  

นางวาทนันท์ พีเทอร์สิค ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ชีแ้จงว่า
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการกําหนดผลตอบแทนตามความเหมาะสมกบัขอบเขต
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และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งหากกรรมการท่านใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ ก็จะไม่ได้รับค่า
เบีย้ประชมุจากการเข้าร่วมประชมุรายครัง้ตามท่ีผู้ ถือหุ้นกลา่วไว้  

นายธนภูมิ เดชเทวญัดํารง ผู้ ถือหุ้นมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอยู่ในอตัราเฉล่ียท่ีเหมาะสม ซึ่ง
ไมไ่ด้สงูกวา่คา่ตอบแทนกรรมการธนาคารแหง่อ่ืน หากเทียบกบัขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

นางวาทนนัท์ พีเทอร์สิค ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ชีแ้จงว่าเร่ืองการ
เพิ่มอตัราค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ ธนาคารไม่ได้มีการปรับอตัราค่าตอบแทนเพิ่มให้กบักรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 
10 ปี ซึ่งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนพอสมควรเพ่ือให้
สอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ระดบัเดียวกนั อย่างไรก็ดี  เน่ืองจากผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในปี 2559 มีผลขาดทุน และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ ดัง้นัน้ เพ่ือความเหมาะสม
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ จึงพิจารณาไม่ขอปรับค่าเบีย้ประชุมเพิ่มให้กับ
กรรมการในปีนี ้

เม่ือไมมี่ผู้ใดสอบถามประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,068,525,471 เสียง  คิดเป็น
ร้อยละ 99.9960 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 879,617 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 
0.0036 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 75,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ไมมี่สทิธิออกเสียง ไมมี่ 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2560 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ให้ทําหน้าท่ีตอ่ไปอีกก็ได้ ทัง้นี ้โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีกระบวนการคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี 
2560 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้สํานกังานสอบบญัชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารประจําปี 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคน
ใดคนหนึง่ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5339 
2. นางอณุากร   พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3257 
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3. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 
 

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และ
ค่าตอบแทนอ่ืน เป็นจํานวนเงิน 11,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีตามท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคาร จํานวน 3 บริษัท ได้แก่ 

1. บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส จํากดั 
2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 
3. บริษัท เวิลด์ลีส จํากดั  
ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2560 รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 11,540,000 

บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนปี 2559 จํานวน 11,150,000 บาท สําหรับ
คา่ตอบแทนอ่ืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กลุม่ธนาคารได้รับบริการอ่ืนจากสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชี
สงักดัเป็นจํานวนเงิน 110,000 บาท และไมไ่ด้รับบริการอ่ืนจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ท่ีประชมุฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่งๆ และแสดงความคิดเหน็  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเหตใุดค่าสอบบญัชีจึงเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ของปี 2560 และขอทราบ
จํานวนชัว่โมงการทํางานท่ีเพิ่มขึน้เทา่ไร 

นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงว่า ทางบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั (PWC) ได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 แต่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเจรจาต่อรอง
ลดลงเหลือร้อยละ 3 ซึง่สาเหตท่ีุค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากต้องตรวจสอบงานในสว่นของ Treasury  และ IT Product ซึง่
มีความซบัซ้อนในการตรวจสอบ จงึทําให้ปริมาณงานและชัว่โมงการทํางานเพิ่มขึน้ด้วย 

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PWC) ผู้สอบบญัชีโดยนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ชีแ้จงว่า 
สาเหตท่ีุค่าสอบบญัชีปี 2560 เพิ่มขึน้ เน่ืองจากต้องมีการตรวจสอบงานท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของธุรกิจธนาคาร รวมทัง้การ
ลงทุนในเร่ืองของระบบงานต่างๆ ซึ่งมีความซบัซ้อนในการตรวจสอบ ทําให้จํานวนชั่วโมงการทํางานทัง้ปีของผู้สอบบญัชี 
(รวมการตรวจสอบบญัชีกลุ่มธนาคาร)  มีประมาณ 10,000 - 13,000 ชัว่โมง ในแง่ของความซบัซ้อนในเร่ืองการตรวจสอบ
ระบบ IT บริษัทต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  และการตรวจสอบเร่ืองผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบในเร่ืองของ valuation และ run model เอง อย่างไรก็ดี ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 
มาจากคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้เน่ืองจากต้องจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานท่ีมีความสามารถเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั   

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นกลา่วเช่ือมัน่วา่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเจรจาลดจํานวนชัว่โมงของผู้สอบ
บัญชีได้  แต่ไม่เห็นด้วยท่ีค่าสอบบัญชีของธนาคารท่ีมีการปรับเพิ่มขึน้ทุกปี  โดยมองว่าต้นทุนงานตรวจสอบควรลดลง
เน่ืองจากบริษัทยงัคงใช้พนกังานท่ีมีทกัษะและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบงานท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เช่นเดิมทกุประการ ดงันัน้ จํานวนชัว่โมงการทํางานของผู้สอบบญัชีต้องลดลง จงึไมเ่หน็ด้วยท่ีจะต้องเพิ่มคา่สอบบญัชีทกุปี  
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ประธานฯกล่าวว่า การตรวจสอบธุรกรรมของธนาคารถือว่าเป็นเร่ืองยากและมีความซบัซ้อน เม่ือเทียบกบัธุรกิจ
ประเภทอ่ืนย่อมแตกต่างกนัในเร่ืองหลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากเป็นการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึง่ถือว่าเป็นธุรกิจท่ี
มีความเส่ียงสงูกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีอาจเกิดความเสียหายตอ่ธนาคารได้     

นางอังคณา ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นในนามสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยอยากทราบนโยบายการ
คดัเลือกกรรมการอิสระมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการอิสระอยา่งไร 

Dato’ Robert Cheim Dau Meng กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และ
การกํากบัดแูลกิจการชีแ้จงว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการอิสระจากประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมา และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นกล่าวว่าการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นเวลา
หลายปี จะสง่ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เน่ืองจากความสนิทสนมคุ้นเคย
ทําให้มีผลกระทบต่อความเห็น ขาดความเป็นอิสระ อย่างไรก็ดีในเร่ืองการจํากดัวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ 
ธนาคารควรมีการกําหนดไว้เป็นนโยบาย เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือไม ่ 

ประธานฯชีแ้จงว่า เร่ืองการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการธนาคารได้มีการ
หารือวา่กรรมการอิสระควรมีวาระการดํารงตําแหน่งก่ีปี เพ่ือให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและกลุม่ CIMB ซึง่หากจะดําเนินการเร่ืองดงักลา่วจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการต่อไป 
อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมากรรมการทกุทา่นก็ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านท่ีเป็นประโยชน์กับธนาคารซึ่งได้สร้างผลงานออกมาดี ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านก็ทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระตาม
มาตรฐานสากลและโปร่งใส 

เม่ือไมมี่ผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จํานวน 24,068,590,339 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 99.9962 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 821,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.0034 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 75,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมมี่สทิธิออกเสียง ไมมี่ 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมติัแต่งตัง้ให้ นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3257 และ/หรือ นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบญัชีของ
ธนาคารและค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจํานวนเงิน   9,615,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
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เวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 1,925,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนของ
กลุม่ธนาคารปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 11,540,000 บาท  

 
วาระที่ 7 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 
กําหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง
นัน้อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้  ซึ่งในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 คน ได้แก่ 

1. นางวาทนนัทน์   พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ  

2. ดาโต๊ะ ลี คอ็ก ควอน กรรมการ 

3. นายกิตติพนัธ์  อนตุรโสตถิ กรรมการ  

ทัง้นี ้ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพ่ือเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทัง้นี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอช่ือบคุคลเข้ามายงัธนาคาร   

คณะกรรมการธนาคาร (ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการทัง้ 3 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ซึง่ประวติัโดยย่อของกรรมการทัง้ 3 คน ธนาคารได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการท่ีจะรับเลือกตัง้ทัง้ 3 คน แสดงบนจอภาพในห้อง
ประชมุด้วย  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่งๆ และแสดงความคิดเหน็  

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

ประธานฯ ทําหน้าท่ีประกาศผลคะแนน โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

1. นางวาทนนัทน์   พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ   
เหน็ด้วย 24,068,590,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9962 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
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และออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 835,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

2.  ดาโต๊ะ ลี คอ็ก ควอน กรรมการ 

เหน็ด้วย 24,068,590,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9962 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วย 62,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน  

งดออกเสียง 834,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

3. นายกิตติพนัธ์  อนตุรโสตถิ กรรมการ 

เหน็ด้วย 24,068,590,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9962 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ด้วย 61,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 834,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุติัเลือกตัง้ (1) นางวาทนนัทน์   พีเทอร์สิค  (2) ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน และ (3) นายกิตติพนัธ์  อนตุรโสตถิ กรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่      

 

วาระที่ 8  เร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ตา่ง ๆและแสดงความคิดเหน็ 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย อยู่อนัดบัเท่าไหร่ของประเทศมาเลเซีย และ ธนาคาร ซี
ไอเอ็ม บี ได้เปิดสาขาในเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศมาเลเซียหรือไม่ และกล่าวว่าธนาคารขนาดเล็กจะแข่งขนักบัธนาคาร
ขนาดใหญ่จะประสบความยากลําบาก  เน่ืองจากธนาคารขนาดใหญ่มีการนําเสนอนวัตกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย
รูปแบบและมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ สว่นธนาคารขนาดเลก็ท่ีสามารถแข่งขนัและเติบโตอยู่ในตลาดได้ก็จะมีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้น แม้ธนาคาร ซีไอเอม็ บี เป็นธนาคารขนาดเลก็ก็ตาม แต่ยงัมีพนัธมิตร คือ CIMB Bank Berhad ซึง่เป็นธนาคาร
อนัดบั 2 ของประเทศมาเลเซีย ท่ีเข้ามาร่วมทนุท่ีจะช่วยพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลายครบวงจร ทําให้ธนาคาร
เติบโตสามารถสร้างทางเลือกทางการเงินท่ีหลากหลายให้แก่ลกูค้าตอ่ไปในอนาคตได้ 
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 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในกิจการบริหารการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุ เป็นอนัดบั 2  
ของประเทศมาเลเซีย และไมไ่ด้มีการเปิดสาขาในเซเวน่อีเลฟเวน่ในมาเลเซีย   

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ภายหลงัจากการเพิ่มทนุ เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงเป็นประมาณเท่าไหร่ และเพียงพอท่ีจะ
ปลอ่ยสนิเช่ือได้นานเพียงใด 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ภายหลงัการเพิ่มทนุเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง
อยู่ท่ีประมาณ 5.5 พนัล้านบาท สง่ผลให้อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เส่ียงรวม (total car ratio) เพิ่มขึน้จากประมาณ 
15.7% สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ 18.5% ถามว่าเพียงพอท่ีจะปล่อยสินเช่ือหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัอตัราการเจริญเติบโตของ Port 
Loan ธนาคาร  

 ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะว่า แม้ธนาคารมีจํานวนสาขาน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอ่ืน ทําให้ไม่สามารถแข่งขนักับ
ธนาคารอ่ืนในเร่ืองของทําเลท่ีตัง้ได้ และไมไ่ด้แจกของสมัมนาคณุให้กบัลกูค้า แตธ่นาคารสามารถสร้างนวตักรรมทางการเงิน
ใหม่ๆ เพ่ือแข่งขนักบัธนาคารขนาดใหญ่ได้  ซึ่งขอฝากกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารช่วยบริหารงาน
ธนาคารให้มีประสทิธิภาพและเจริญก้าวหน้าตอ่ไป    

 ประธานฯ กล่าวว่า เร่ืองธุรกิจธนาคารเป็นเร่ืองของศาสตร์และศิลป์ต้องมีกฎเกณฑ์อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ 
ธปท. เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ฝากเงินและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ธุรกิจหลกัของธนาคารคือการปลอ่ยสินเช่ือ ซึง่หากไม่
มีการพฒันาธุรกรรมใหม่ๆ ธนาคารจะไม่มีโอกาสได้ขยายฐานลกูค้าเลย ซึ่งเห็นด้วยกบัคําแนะนําของผู้ ถือหุ้นในเร่ือง ของ
การสร้าง Marketing ถือวา่เป็นสิง่ท่ีดี เน่ืองจากปัจจบุนัธนาคารแตล่ะแหง่มีการแข่งขนักนัสงูขึน้  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารให้ดีท่ีสดุเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 

เม่ือไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้
กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ และขอปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 

 
 
 
 

ลงช่ือ - จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช - ประธานท่ีประชมุ 

      (นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช)  

 
 
 

ลงช่ือ            - ฐาภพ คลีส่วุรรณ - เลขานกุารบริษัท 

         (นายฐาภพ คล่ีสวุรรณ) ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


