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รายงานประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 

ของ 

ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
--------------------------------------------- 

 

การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจัดขึ้นเม่ือวันศุกร
ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารที่เขารวมประชุม 

1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ 

3. นายมาริษ สมารัมภ กรรมการอิสระ 

4. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ 

5. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ 

6. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการ 

7. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น กรรมการ 

8. ดาโตะ ลี ค็อก ควอน กรรมการ 

9. นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

กรรมการทีไ่มเขารวมประชุม 

 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 

 

ผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุม 

1. นายสุธีร โลวโสภณกุล ผูบริหารสูงสุดรวมธุรกิจขนาดใหญและผูบริหารสูงสุดธุรกิจ
บริหารเงิน     

2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย 
3. นายอาทิตย มาสถิรกุล ผูบริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง 
4. นายพรชัย ปทมินทร ผูบริหารสูงสุดรวมธุรกิจขนาดใหญและผูบริหารสูงสุด

บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 
5.   นางบษุกร  พุทธินันทน ผูบริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ 

6. นางวรีมน นิยมไทย ผูบริหารสูงสุดพาณิชยธนกิจ 
7.   นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน 
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8. นางกนกไพ วงศสถิตยพร ผูบริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล 
9. นายเจสัน ลีออง กอก ยิว ผูบริหารสูงสุดการเงิน 

10. นายประภาส  ทองสุข ผูบริหารสูงสุดส่ือสารองคกร   
11. นายอาคาช รัทเก ผูบริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน 
12. นายจิตติวัฒน กันธมาลา ผูบริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ 

13. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผูบริหารสูงสุดกํากับการปฏิบัติงาน และรักษาการ ผูบริหาร
สูงสุด สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

 

ผูบริหารระดับสูงที่ไมเขารวมประชุม 

 นายตัน คีท จิน  ผูบริหารสูงสุดกลยุทธ (ลาปวย)  
 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย 

1. นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม  
2. นายชานนท ถาวรานนท  

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 

นางสาวพัชรพร ภูทรานนท บริษัท วีรวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ  ไดกลาวขอบคุณและขอตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนคร้ังนี้ และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 173 ราย รวมจํานวนหุนได 6,005,640 
หุน ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 146 ราย รวมจํานวนหุนได 29,328,790,017  หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวย
ตนเองและผูถือหุนที่มอบฉันทะเปนจํานวน 319 ราย และจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งส้ิน  29,334,795,657 หุน คิดเปนรอย
ละ 96.8777 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 

 
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
  

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบริหารธนาคาร 
ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุม ซึ่งปรากฏตามรายช่ือผูเขารวมประชุมดังกลาวขางตน และไดมอบหมาย
ใหนายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนและ
ความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารไดเชิญผูถือหุนจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สักการะ เปน
สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคาร  
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ตอจากน้ัน เลขานุการบริษัทไดชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงสรุปดังนี้ 

กรณีไมมีผูถือหุนทานใด” ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง”  ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนทาย
ของการรายงานวา “ผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ” 

กรณีมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหเปนผูมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเคร่ืองหมายถูก () ลงในกรอบส่ีเหล่ียมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให และยกมือขึ้น เพื่อรอ
ใหเจาหนาที่ของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากทานนํามานับคะแนนเสียง และจะถือวาผูถือหุนที่ไมยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว
หรือไมสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่นั้นไดออกเสียง “เห็นดวย” 

สําหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” และ”งดออกเสียง” 
ในแตละวาระเทานั้น และจะนําคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” ดังกลาว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่
เขารวมประชุม สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระน้ันๆ  

สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแลววา “เห็น
ดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามท่ีผูถือหุนไดแสดงความประสงคออกเสียงลงคะแนนไว
ในหนังสือมอบฉันทะซ่ึงธนาคารไดบันทึกคะแนนในวาระดังกลาวไวลวงหนาแลว 

นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ดังนั้น 
จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนผูเขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียน
ไว 

ผูถือหุนที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเร่ิมแลว จะไมนับเปนองคประชุมสําหรับวาระการประชุมที่มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว 

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 

ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 12 เมษายน 
2560 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้แลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุน คร้ังที่ 23 เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 23 เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,334,817,661 99.9986 

2. ไมเห็นดวย 106,381   0.0003 

3. งดออกเสียง 293,731   0.0010 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิกิจการของธนาคารในรอบป 2560 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2560 ปรากฏตามรายงาน
ประจําป 2560 ของธนาคาร ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้แลว และขอใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงานสรุปใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับป 2560  ตอที่
ประชุมผูถือหุน ดังนี้  

  ผลการดําเนินกิจการของธนาคารในป 2560 คืนสูกําไร กําไรของธนาคารกอนหักภาษีอยูที่ 489 ลานบาท 
(เพิ่มขึ้นรอยละ 163.1 จากป 2559) เนื่องจากการลดลงของสํารองหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 19.5  

 ธนาคารมีกําไรจากการดําเนินงานสูงสุดเปนประวัติการณที่ 5.7 พันลานบาท จากการเพิ่มรายไดดอกเบี้ยสุทธิ
และการบริหารตนทุน ธนาคารเติบโตอยางตอเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ในชวงป 2552 - 
2560 รอยละ 39 อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

 ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคาร สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายไดจากการดําเนินงาน 
(Operating Income) จํานวน 13,155 ลานบาทเพิ่มขึ้น 227 ลานบาท หรือรอยละ 1.8 สวนใหญมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 309 ลานบาท หรือรอยละ 18.9 ซึ่งเกิดจาก
คาธรรมเนียมจากการจัดจําหนายหนวยลงทุน รายไดคาธรรมเนียมจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและ
รายไดธุรกรรมเชาซ้ือ และการเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 337 ลานบาท หรือรอยละ 3.4 เปนผล
จากการลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยรอยละ 9.4 สุทธิกับการลดลงของรายไดจากการดําเนินงานอื่นจํานวน 
419 ลานบาท หรือรอยละ 29.4 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของกําไรสุทธิจากเงินลงทุน   

 กําไรสุทธิ (Net Profit) สําหรับป 2560  มีจํานวน 385 ลานบาท ในขณะท่ีป 2559 มีขาดทุนสุทธิจํานวน 630 
ลานบาท เปนผลจากการลดลงในสํารองหนี้สงสัยจะสูญ (Provision) รอยละ 19.5 ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)  

 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีของกลุมธนาคารอยูที่ 211.0 พันลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 เม่ือเทียบกับเงินใหสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมธนาคารมีเงินฝากจํานวน 
177.4 พันลานบาท ลดลงรอยละ 3.4 จากส้ินป 2559 ซึ่งมีจํานวน 183.7 พันลานบาท  
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 อัตรากําไรสุทธิตอสวนของเจาของ (ROE) อยูที่รอยละ 1.3 สําหรับป 2560 ในขณะท่ีป 2559 อยูที่รอยละ      
-2.3 เปนผลจากการต้ังสํารองที่ลดลง สัดสวนสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเช่ือรวม (NPL ratio) อยูที่  
รอยละ 4.8 ลดลงจากป 2559 ซึ่งอยูที่รอยละ 6.1 

 อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉล่ีย (Net Interest Margin – NIM) อยูที่รอยละ 3.89 สําหรับ      
ป 2560 ในขณะท่ีป 2559 อยูที่รอยละ 3.77 เปนผลจากการบริหารตนทุนเงินฝากที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงาน (CI ratio) อยูที่รอยละ 57.9 สําหรับ        
ป 2560 ในขณะท่ีป 2559 อยูที่รอยละ 57.4  

 อัตราสวน เงินกองทุนตอสินทรัพย เส่ียง (CAR) อยูในระดับที่สูงกวารอยละ 15 ต้ังแตป 2557 โดยท่ีป 2560 อยู
ที่รอยละ 17.0 โดยเพิ่มขึ้น 91 bps เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องมาจากการเพิ่มทุนจํานวน 5.5 พันลานบาทใน
เดือนมิถุนายน 2560 

 กลุมลูกคาบุคคลมีผลกําไรที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่สอง และมีสัญญาณบงชี้การดําเนินงานท่ีดีตลอดมา 
 สําหรับในเร่ืองแนวปฏิบัติ “การตอตานการคอรรัปชั่น” นอกเหนือจากการประกาศใชนโยบายแลว ธนาคารยัง

ไดจัดทําไวในระบบ E-Learning เพื่อสงเสริมการสรางความรูความเขาใจตอพนักงาน และคณะกรรมการ
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เร่ือง การให การรับของขวัญและการเล้ียงรับรอง (No Gift Policy) 
เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญหลักในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการขยายผลไปยังคูคาของธนาคาร โดยการแจงไปยังคูคา และส่ือสารใหผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมทราบถึงความมุงม่ันและเจตนารมณในการปองกันการตอตานการคอรรัปชั่นทุกประเภท 
รวมถึงการจัดทําปาย (standees) ต้ังที่สํานักงานใหญและสาขาเพื่อประชาสัมพันธการงดเวนการใหของขวัญ
แกผูบริหารและพนักงาน นอกจากน้ัน ธนาคารไดประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซต และ CIMBNET เพื่อ
ส่ือสารใหบุคคลภายนอกและพนักงานรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของธนาคาร 

 

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานตอที่ประชุม      
ผูถือหุน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสืบศักด์ิ พิภพมงคล ผูถือหุน 

 กลาวช่ืนชมวาธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในป 2560 แตเนื่องจากธนาคารหลายแหงมีการ
แขงขันลดคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมตางๆ ของลูกคา เชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน เปนตน ซึ่งจะทํา
ใหธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมลดลง ในสวนของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารมีแผนงานท่ีจะ
ดําเนินการโครงการใดบางเพื่อชวยชดเชยรายไดคาธรรมเนียมที่ลดลง 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา สําหรับธนาคารท่ีมีขนาดเล็ก รายไดคาธรรมเนียมการโอนเงินตางๆ มีปริมาณท่ีนอยมากเม่ือ
เทียบกับธนาคารขนาดใหญ และเม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมตออัตราสวนรายได
ดอกเบี้ย จะเห็นวามีอัตราคอนขางตํ่า เม่ือประเมินถึงผลกระทบของรายไดคาธรรมเนียมในปนี้ไมนาจะ
สูงมากนัก  สําหรับโครงการในอนาคตท่ีธนาคารจะดําเนินการตอไปคือเร่ืองการขยายฐานลูกคา 
Preferred  การขยายธุรกรรมเก่ียวกับการขายหนวยลงทุน และผลิตภัณฑดานการลงทุนในรูปแบบ
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ตางๆ เชน Structure Note ผลิตภัณฑรูปแบบของเงินฝากที่มีการอิงกับผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก หุน อัตรา
ดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปล่ียน ฯลฯ ซึ่งคาธรรมเนียมจากการจําหนายผลิตภัณฑเหลานี้จะเปนสวนหนึ่ง
ที่สรางรายไดใหกับธนาคารมากขึ้น 

นายสิทธิโชค บุญวาณิชย ผูถือหุน 

 แสดงความเห็นวา ควรมีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการที่สาขาในกรณีการรับฝากเงินที่ลูกคาจะ
จายชําระเงินจองซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคารเพ่ือใหลูกคาไดรับความสะดวกมากขึ้น นอกจากน้ัน มี
ความเห็นวาผลประกอบการธนาคารในป 2561 นาจะมีทิศทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 รับที่จะตรวจสอบกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้นตอไป 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (ROE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
(ROA) ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป หนา 13 ซึ่งเทากับรอยละ 1.3 และรอยละ 0.1 ตามลําดับวา  
เปนอัตราที่คอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับขนาดของทุนจดทะเบียนของธนาคาร หากธนาคารนําเงินไปลงทุน
ดานอื่นยังไดผลตอบแทนมากกวานี้ จึงขอเสนอแนะใหธนาคารพิจารณาการบริหารจัดการสินทรัพย
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา เม่ือพิจารณาผลประกอบการของธนาคารกอนการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ ธนาคารมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในป 2560 ซึ่งจัดวาเปนปที่ดีที่สุดนับต้ังแตมีการจัดต้ังธนาคารในประเทศไทยมาแลว 
9 ป  แตเนื่องจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ ในชวงที่เศรษฐกิจขาลง ธนาคารพาณิชยทุกแหงตางประสบ
ปญหาหนี้เสียหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เองก็ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาหน้ีเสียเชนกัน โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจโรงสีขาวซ่ึงใน Portfolio ของธนาคารมีการกระจุกตัว
คอนขางสูง ในปที่ผานมา ธนาคารไดมีการ write off หนี้เสียไปจํานวนหน่ึง ทําใหมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานบางแมวาธนาคารจะมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นก็ตาม อยางไรก็ตาม ธนาคารเช่ือม่ันวาใน
ระยะกลางและระยะยาว ธนาคารจะสามารถสรางผลตอบแทนตอสินทรัพยและผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุนใหดีขึ้นไดจากมาตรการตางๆ ของธนาคารในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย ความ
เขมงวดในการหาลูกคารายใหม  การปรับ Portfolio และการปรับฐานลูกคา เปนตน  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ขอทราบสาเหตุของการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPL) จากกลุมธุรกิจประเภทโรงสีขาววาธนาคาร
พาณิชยอื่นประสบปญหาจากการปลอยสินเช่ือประเภทนี้เชนเดียวกับธนาคารหรือไม  

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ไมใชเฉพาะธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เทานั้นที่ประสบปญหาหนี้ NPL จากภาคธุรกิจโรงสีขาว 
หากผูถือหุนไดมีการติดตามขาวสาร จะเห็นวามีธนาคารแหงอื่นซ่ึงปลอยสินเช่ือใหกับภาคธุรกิจโรงสี
ตางประสบปญหา NPL ในลักษณะที่คลายคลึงกัน จากการวิเคราะห ธุรกิจโรงสีขาวสวนใหญประสบ
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ปญหาหน้ีเสียเน่ืองจากมีปจจัยที่ทําใหภาวะอุตสาหกรรมโรงสีขาวเปล่ียนไปอยางมีนัยสําคัญ ในอดีต
ธุรกิจโรงสีขาวพึ่งพิงโครงการโรงสีขาวกับรัฐบาลคอนขางมาก จะเห็นไดจากมีการตั้งโรงสีขาวจํานวน
หนึ่งขึ้นมาเพื่อสีขาวใหกับโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะ เม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลก็มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายทําใหมีธุรกิจโรงสีขาวจํานวนหนึ่งประสบปญหาสภาพคลอง โรงสีขาวบางแหงไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปได ธนาคารจึงมีนโยบายชวยเหลือลูกคาเหลานั้นหากพิจารณาแลวเห็นวาลูกคายังมี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจตอไปได มีสถานะทางการเงินที่เพียงพอจะชําระหน้ี และใหความรวมมือ
กับธนาคารในการปรับปรุงกิจการและปรับโครงสรางหน้ี ธนาคารมีนโยบายในการชวยเหลือลูกคา 
เนื่องจากเห็นวาหากธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได โอกาสที่ธนาคารจะไดรับเงินคืนสูงสุดจะมีมากกวา
การท่ีธุรกิจนั้นเลิกกิจการหรือเขาสูกระบวนการลมละลายแลวขายสินทรัพยทอดตลาดออกไป   แมวา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL ของธนาคารจะมีการกระจุกตัวอยูกับ Sector โรงสีขาวคอนขางมาก
แตคิดเปนจํานวนไมมากเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ แตเนื่องจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เปนธนาคารขนาดเล็ก ปริมาณสินเช่ือที่ปลอยกูจึงถือวาเปนเงินทุนคอนขางสูง  อยางไรก็ตาม กลุม 
CIMB ก็มีการแกไขปญหาโดยการต้ัง Concentration Limit  หรือจํากัดการกระจุกตัวของสินเช่ือตอแต
ละภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหในอนาคตโอกาสที่จะเกิดการกระจุกตัวของ
สินเช่ือกับภาคธุรกิจใดโดยเฉพาะจะลดลง หากพิจารณาโดยรวมยกเวนธุรกิจโรงสีขาว หนี้เสียหรือ NPL 
ของภาคธุรกิจอื่นๆ ของธนาคารพาณิชยสวนใหญอยูในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งที่ทําใหอัตราสวน 
NPL ของธนาคารบางแหงดูเหมือนไมเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารดังกลาวมีการบริหารจัดการ NPL โดย
การขายออกไป ซึ่งจะเห็นไดวาในปที่ผานมา มีการขายหน้ี NPL ออกมาจํานวนมาก ธนาคารเองก็มีการ
บริหารจัดการหนี้ NPL ในระดับหนึ่ง ซึ่งนโยบายของแตละธนาคารในการบริหารจัดการหนี้ NPL จะมี
ความแตกตางกัน แตหากมองจากภาพรวมอุตสาหกรรม คาดวาแนวโนม NPL จะเร่ิมดีขึ้น 

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน 

 ถามวา ธนาคารมี Mobile Banking Application สําหรับการชําระคาสาธารณูปโภคหรือไม และท่ีสาขา
มี Wifi ใหลูกคาทดลองใช Mobile Banking Application หรือไม 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ปจจุบันธนาคารมีระบบ CIMB Click  ที่สามารถใชเปน application ในการทําธุรกรรมชําระ
เงินตางๆ ได 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย 

 ชี้แจงเพิ่มเติมวา Mobile Banking Application ของธนาคารมี basic function ครบถวนไมวาจะเปน
การโอนเงินหรือจายเงิน แตอาจจะชาและไมทันสมัยเทาคูแขง อยางไรก็ตาม ธนาคารกําลังพัฒนา 
Mobile Banking Application ตัวใหมซึ่งมีความเร็วเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ โดยคาด
วาจะเสร็จพรอมใหลูกคาใชประมาณส้ินปนี้  สวน Wifi ที่สาขามีใหลูกคาใชได  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวาเหตุใดการควบรวมของธนาคาร CIMB ที่มาเลเซียกับอีก 2 ธนาคารจึงไมประสบผลสําเร็จ 
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ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ 

 ชี้แจงวา ปกติการควบรวมกิจการตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนที่จะไดรับ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การกําหนดราคาในการแลกหุน  หรือราคาในการซ้ือขายหุนกัน ในกรณีการควบรวมคร้ังนี้ ไมสามารถ
ตกลงกันไดในจุดของราคาหุนที่ทาง CIMB พิจารณาแลวจะเปนประโยชนกับผูถือหุนของ CIMB แตเห็น
วาจะเปนประโยชนก็ตอเม่ือมีการ lay off พนักงานออกจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเองก็ไมสนับสนุน
ใหพนักงานจํานวนมากตองออกจากงานไป 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ต้ังขอสังเกตวา ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยที่มีความเขมแข็ง 
ควบรวมกันเพื่อใหเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญเพียงพอท่ีจะแขงขันกับธนาคารพาณิชยอื่นใน
ภูมิภาคอาเซียนได จึงขอถามวา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีความจําเปนตองควบรวมกับธนาคารพาณิชย
อื่นหรือไมเพื่อใหสามารถแขงขันได 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ณ จุดนี้ ธนาคารไดมีการพิจารณาทุกทางเลือกที่เปนไปได (option) ซึ่งการควบรวมไมอยูใน
ทางเลือกที่ธนาคารกําลังพิจารณาอยู  นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสนับสนุนการควบรวมของสถาบัน
การเงินมีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหธนาคารพาณิชยขนาดใหญควบรวมกันเพื่อใหมีขนาดใหญเพียง
พอที่จะไปแขงขันกับธนาคารพาณิชยอื่นในภูมิภาคอาเซียนได นโยบายน้ีไมไดมุงเพื่อการควบรวม
ธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม การเปนธนาคารพาณิชยขนาดเล็กในประเทศไทย เชน 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะตองหาจุดยืนที่เหมาะสมและมีการปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ ซึ่งคาดวา 
ภายใน 3-5  ปขางหนา ธนาคารจะสามารถปรับธุรกิจใหอยูในจุดซึ่งสามารถสรางผลกําไรสูงสุดใหแกผู
ถือหุนได 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการรับทราบ
รายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2560 ไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2560 ตามเสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งธนาคารไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาเปนการลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุม
สามัญ     ผูถือหุนแลวและขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรายงานสรุปตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุนวางบการเงินที่
เสนอตอที่ประชุมนี้ เปนงบการเงินที่ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ผูสอบบัญชีของธนาคารไดตรวจสอบ
และรับรองเรียบรอยแลว รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
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 ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพยรวม จํานวน 300.6 พันลานบาท 
สินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับอยูที่ 211.5 พันลานบาท และเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 44.1 พันลานบาท 

 หนี้สินรวมมีจํานวน 267.6 พันลานบาท โดยเปนเงินฝาก 177.4 พันลานบาท และเงินกูยืม 19.9 พันลานบาท 

 สวนของผูถือหุน จํานวน 33.1 พันลานบาท ซึ่งเปนทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน 15.1 พันลานบาท ผลการ
ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 มีกําไรสุทธิ จํานวน 385 ลานบาท 
โดยมีรายไดจากการดําเนินงาน 13,155 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงาน และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน 12,666 ลานบาท 

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจง
วา วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ
รับรองแลว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,337,170,636 99.9989 

2. ไมเห็นดวย 0   0.0000 

3. งดออกเสียง 293,731   0.0010 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจําป 2560 โดยงดจายเงินปนผล   

 ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน  

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอตอที่ประชุมดังนี้ 
 จากผลการดําเนินงานประจําป 2560 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

รับอนุญาต สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 71,390,200.18  บาท   
 คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2560 

เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,600,000.00 บาท และสวนที่เหลือใหโอนไปเปนกําไรสุทธิคงเหลือหลัง
การจัดสรรยกไปงวดหนาจํานวน 67,790,200.18 บาท  
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 ทั้งนี้  คณะกรรมการธนาคารอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวหากผลประกอบการของธนาคาร
มีกําไร โดยพิจารณาจากความเพียงพอของเงินกองทุน ในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสํารองตาม
กฎหมาย  และความเหมาะสมของสถานการณ ขอบังคับของธนาคาร  และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ. 2535  โดยการจายเงินปนผลจะกระทําไดตอเม่ือธนาคารสามารถลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมด 

 ธนาคารมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแตละรอบป อยางไรก็ตาม แมวาธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงานใน
รอบป 2560 แตเนื่องจากตามประกาศ ธนาคารแหงประเทศไทย สนส. 20/2558 สถาบันการเงินไมควรนํา
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล ดังนั้นคณะกรรมการธนาคาร
จึงพิจารณาเห็นสมควรงดจายเงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสืบศักด์ิ พิภพมงคล ผูถือหุน 

 เสนอใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากธนาคารมีผลกําไร 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ต้ังขอสังเกตวา ในวาระ 2 เร่ืองรายงานผลการดําเนินกิจการในป 2560 รายงานวาธนาคารมีผลกําไร แต
ในวาระน้ี เสนอของดจายเงินปนผล ซึ่งแสดงวาเปนกําไรทางเทคนิค ไมใชกระแสเงินสดที่จะนํามา
จายเงินปนผลได จึงเสนอแนะใหมีการจายเงินปนผลตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ีมีผลกําไร 
เนื่องจากหากผลดําเนินงาน ณ ส้ินปมีผลขาดทุน จะไมสามารถจายเงินปนผลได 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 รับที่จะนําขอเสนอแนะของผูถือหุนไปพิจารณา และช้ีแจงวา ในปนี้ ธนาคารไมสามารถจายเงินปนผล 
เนื่องจากกําไรสวนหนึ่งมาจากกําไรซึ่งยังไมไดมีการรับรูมูลคาประมาณ 500 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ
ประมาณ 70 ลานบาท ซึ่งไมเพียงพอที่จะจายเงินปนผล 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงใหทราบวาวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การจัดสรรกําไรประจําป 2560 เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,600,000.00 บาท และสวนที่เหลือใหโอนไปเปนกําไร
สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหนาจํานวน 67,790,200.18 บาท   โดยงดจายเงินปนผลตามที่เสนอ โดยผลการลงมติ
มีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,337,220,656 99.9982 

2. ไมเห็นดวย 203,681   0.0006 

3. งดออกเสียง 298,731   0.0010 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 

ประธานฯ ขอให นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน  

นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ นําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี ้

 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ยอย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราท่ี
เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคลองและเทียบเคียงกับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการในกลุมธนาคารพาณิชยในระดับเดียวกัน  

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยประจําป  2561 โดยคาตอบแทนกรรมการจะมีการแบงจายเปน 2 สวน สวนแรก คือ คาเบี้ยประชุม
รายเดือนและสวนที่สอง คือคาเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมรายคร้ัง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตรา
คาตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไมเปล่ียนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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5.1. คาตอบแทนคณะกรรมการ   

คาตอบแทนกรรมการ 
(ตําแหนง) 

ป 2561 
คาเบ้ียประชุม 
(รายเดือน) 

คาเบ้ียประชุม 
(รายครั้ง) 

1.  คาเบี้ยประชุม   

● ประธานกรรมการ 71,500 บาทตอคน 58,500 บาทตอคน 

● รองประธานกรรมการ 48,400 บาทตอคน 39,600 บาทตอคน 

● กรรมการ 24,000 บาทตอคน 20,000 บาทตอคน 

2. คารับรอง   

● ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอคน - 

 

5.2. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย  

กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการใหเปนคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆของธนาคารไดรับ
คาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมรายเดือนและคาเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมรายคร้ัง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตรา
คาตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไมเปล่ียนแปลง ดังนี ้

คาตอบแทนกรรมการ 
(ตําแหนง) 

ป 2561 
คาเบ้ียประชุม 
(รายเดือน) 

คาเบ้ียประชุม 
(รายครั้ง) 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   

● ประธาน 39,600 บาทตอคน 32,400 บาทตอคน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอคน 18,000 บาทตอคน 

2.  คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ   

● ประธาน 28,600 บาทตอคน 23,400 บาทตอคน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอคน 18,000 บาทตอคน 

หมายเหตุ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารไมขอรับคาตอบแทนกรณีดํารงตําแหนงกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอย (ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูเสียภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น) 

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจงให
ทราบวาวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561ตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

1.  เห็นดวย 29,337,299,396 99.9984 

2. ไมเห็นดวย 106,381  0.0003 

3. งดออกเสียง 340,331  0.0011 

4. บัตรเสีย 0  0.0000 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2561 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน  

นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของธนาคารทุกป 
และผูถือหุนสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมใหทําหนาที่ตอไปอีกก็ได ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
มีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2561 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังสํานักงานสอบบัญชีบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
ธนาคารประจําป 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายช่ือตอไปนี้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชีของธนาคาร 

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 

2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 
3. นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี และ
คาตอบแทนอ่ืน เปนจํานวนเงิน 11,262,900 บาท โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถือหุนหนา 5-6 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว 

นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
สาขาเวียงจันทน และบริษัทยอยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ไดแก 

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด (เดิมชื่อบริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด) 
2. บริษัท ซีที คอลล จํากัด 
3. บริษัท เวิลดลีส จํากัด 

ทั้งนี้ คาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นของกลุมธนาคารสําหรับป 2561 รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 11,262,900  
บาท ซึ่งลดลงรอยละ 2  เม่ือเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นป 2560 จํานวน 11,540,000 บาท (คาสอบ
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บัญชีของกลุมธนาคารป 2561 จะเพิ่มขึ้น รอยละ 4 หากไมรวมคาตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท ในป 2560) 
สําหรับคาตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา กลุมธนาคารไดรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัดเปนจํานวนเงิน 660,000 บาท และไมไดรับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี
ขณะเดียวกัน  

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวา ขอความในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 6 หนาที่ 5-6 ที่ระบุไววา *หมายเหตุ คาสอบบัญชีของ
ธนาคารป 2561 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 หากไมรวมคาตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหง
ประเทศไทยในป 2560 ซึ่งในรายละเอียดมีการแสดงรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยในคอลัมนสุดทาย 
คาใชจายของรายการนี้ลดลง 100% หรือลดลงจํานวน 700,000 บาท จึงอยากทราบวาเพราะเหตุใด จึง
ไมมีคาใชจายจํานวนน้ีในป 2561 

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด 

 ชี้แจงวา บริษัทฯ จะแยกการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทย ออกจากการ
ตรวจสอบประจําป ซึ่งการตรวจสอบดังกลาวเปนขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวา หากการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเปนส่ิงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยตองดําเนินการ ธนาคารไดจางใหบริษัทใดเปนผูดําเนินการ 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร มอบหมายใหนางสาวสิริพร สนั่น
ไพเราะ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน เปนผูชี้แจง 

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน 

 ชี้แจงวา การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทยน้ี เปนระเบียบของธนาคาร
แหงประเทศไทยในอดีตที่ กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีโดย
ผูเช่ียวชาญภายนอก (External Expert) เพื่อทบทวนเก่ียวกับระบบการโอนเงินทางอิเล็คโทรนิค 
(electronic fund transfer) วาเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม ซึ่งที่ผานมา 
ธนาคารจะวาจางผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอร เฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด  ใหทําการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทย โดยจะขอเสนองบคาใชจายในการตรวจสอบจากท่ี
ประชุมผูถือหุนสําหรับการตรวจสอบของปปจจุบันในขณะที่การตรวจสอบจะดําเนินการพรอมออก
รายงานการตรวจสอบในปถัดไป ธนาคารจึงมีคาใชจายดังกลาวเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม ในป 
2561 ธนาคารแหงประเทศไทยไดยกเลิกหลักเกณฑนี้ และใหใชนโยบายบริหารความเส่ียงดาน
เทคโนโลยี (IT Risk Management Policy) แทน  สําหรับรายการคาใชจายในสวนนี้จํานวน 700.000 
บาทของป 2560 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเม่ือป 2560 แลว ปจจุบัน ยังไมมีคาใชจายน้ี
เกิดขึ้นเนื่องจากเม่ือธนาคารแหงประเทศไทยไดยกเลิกหลักเกณฑดังกลาว ธนาคารจึงไมไดวาจางให
ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด  ตรวจสอบระบบการโอนเงินทาง
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อิเล็คโทรนิคสําหรับป 2560 และในป 2561 ธนาคารก็ไมตองต้ังงบคาใชจายในสวนนี้อีก เนื่องจาก
ธนาคารสามารถตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดังกลาวไดเองจากระบบการตรวจสอบภายในที่ดีอยูแลว
ของธนาคาร 

ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) 

 แสดงความเห็นวา เนื่องจากคาใชจายจํานวน 700,000 บาท ที่ขออนุมัติในการประชุมผูถือหุนเม่ือป 
2560 เปนรายการที่ไมไดเกิดขึ้น ธนาคารจึงไมมีคาใชจายดังกลาว แตป 2561 ธนาคารแหงประเทศไทย
ยกเลิกการตรวจสอบระบบการโอนเงินทางอิเล็คโทรนิค ธนาคารจึงไมไดของบประมาณสําหรับ
คาใชจายในสวนนี้ แตในหนังสือเชิญประชุม วาระนี้ไดแสดงรายการคาใชจายในสวนนี้วาลดลง 100% 
ซึ่งทําใหรายการคาใชจายอื่นที่เก่ียวของคลาดเคล่ือนไปดวย 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 เสนอแนะใหชี้แจงอยางละเอียดและชัดเจนในหมายเหตุของวาระน้ีเก่ียวกับคาใชจายในการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 700.000 บาทวาไมไดเกิดขึ้นจริงในป 2560 และ
ปรับปรุงคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของใหสอดคลองกันดวยสําหรับขอมูลของปตอไป 

ประธานฯ ขอรับขอเสนอแนะของผูถือหุนเพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปรับปรุงแกไขการแสดงขอมูลใน
สวนนี้ใหชัดเจนและถูกตองสําหรับปตอไป 

ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) 

 ถามเกี่ยวกับคาสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งมีคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรอยละ 14 ในขณะท่ีคาสอบบัญชี
รายการอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา คาสอบบัญชีของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปที่ผานมา ธุรกิจของบริษัทยอย 2 บริษัทไดแก 
บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต จํากัด(เดิมชื่อ บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด) และบริษัท เวิลดลีส จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต มีการเติบโตมากขึ้น ทําใหมีคาใชจายใน
การสอบบัญชีเพิ่มขึ้นดวย 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยแจงใหทราบวา
วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แตงต้ังให นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของ
ธนาคารและคาตอบแทนอ่ืนเปนจํานวนเงิน 9,111,130 บาท  และรับทราบคาสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจันทน และบริษัทยอยของธนาคารเปนจํานวนเงิน 2,151,770 บาท  รวมจํานวนเงินคาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นของ
กลุมธนาคารป 2561 เปนจํานวนเงิน 11,262,900 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,337,866,038 99.9986 

2. ไมเห็นดวย 50,700   0.0001 

3. งดออกเสียง 340,331   0.0011 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และแตงตั้ง
กรรมการใหม 

เนื่องดวยนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธาน และดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธาน เปนกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระซ่ึงถือวามีสวนไดเสีย ประธานฯ จึงขอให นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดและดําเนินการแทนในวาระ
นี้   

นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ นําเสนอ
ตอที่ประชุมดังนี้ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของธนาคาร ขอ 18  ที่กําหนดใหในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจาก
ตําแหนง และในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการซ่ึง
พนจากตําแหนงนั้น อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ไดแก 
 

1. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ 
2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
3. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการ /กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 คน 

ไดแก (1) นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช และ (2) ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหน่ึง สําหรับดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  มีความประสงคไมรับการตอวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการธนาคาร  ดังนั้น คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการจึงไดพิจารณา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู ความสามารถ และไดเสนอชื่อ ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ให
ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ดาโตะ ชาราน ิบิน อิบราฮิม และเสนอช่ือนายชาญมนู สุมาวงศ ใหดํารงตําแหนง
กรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มอีกจํานวน 1 คน รวมเปนจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 11 คน 
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของธนาคารขอ 14 ที่กําหนดใหคณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
และไมเกินกวา 12 คน ทั้งนี้ บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการท้ัง 4 คนดังกลาว เปนผูมีความรู 
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ความสามารถและมีประสบการณในดานการเงินและกฎหมาย และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปน
กรรมการธนาคารครบถวนตามที่ไดกําหนดไวโดยกฎหมายที่เก่ียวของและขอบังคับธนาคาร 

 
 เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนไวบนเว็บไซตของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏวามีผูถือ
หุนขอเสนอบุคคลเพ่ือเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการประจําป 2561 อยางไรก็ตาม การเสนอช่ือดังกลาวไม
เปนไปตามหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของ
ธนาคาร จึงไมสามารถนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการได 

ขณะเดียวกันธนาคารไดนํารายนามและภาพถายของกรรมการท่ีจะรับเลือกต้ังทั้ง 4 คน แสดงบนจอภาพในหอง
ประชุมดวย  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุน
สอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวา ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระอยางไร และบุคคลใดเปนผูเสนอช่ือเลือกต้ัง
กรรมการ รวมท้ังมีสัดสวนการถือหุนในธนาคารจํานวนเทาใด เนื่องจากธนาคารกําหนดใหผูถือหุนที่มี
สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ (กรณีกรรมการอิสระ) ตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5  ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งเห็นวาไมสอดคลองกับหลักเกณฑของกรรมการอิสระที่
กําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร 

 ถามวา CIMB Bank Berhad มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารจํานวนเทาใด 
 มีความเห็นวา ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาและขั้นตอนในการคัดเลือกกรรมการท่ีไมชัดเจนโดยไม

เปดโอกาสผูถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลเลือกต้ังเปนกรรมการ 
นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ  

มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจง 

นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท 

 ชี้แจงวา  ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระอยางโปรงใส โดยกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ วามี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และจะเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาตอไป 

นางสาวพัชรพร ภูทรานนท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 

 ชี้แจงวา ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไป การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ เปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารไดแตงต้ังและมอบอํานาจให
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คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑของธนาคารและตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ กอนนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป สําหรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ นั้น ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 ให
สิทธิผูถือหุนเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการหรือการถอดถอนกรรมการ แตมิไดมีการกําหนดสิทธิใหผูถือ
หุนสามารถเสนอช่ือกรรมการได สิทธิที่แทจริงของผูถือหุนเก่ียวกับเร่ืองกรรมการน้ันคือการออกเสียง
ลงคะแนนแตงต้ังกรรมการหรือถอดถอนกรรมการเทานั้น อยางไรก็ดี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ไดมีการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิเพิ่มเติมแกผูถือหุนในการเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนโดยสวนใหญไดมี
การกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานท่ีคลายคลึงกัน คือกําหนดใหผูถือหุนตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 5  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จึงจะมีสิทธิเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการได ในกรณีของธนาคาร คณะกรรมการทุกคนมีการปฏิบัติหนาที่โดยยึด
หลัก Fiduciary Duty และปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารเก่ียวกับหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ซึ่งกําหนดวาผูถือหุนตองมี
การถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5   ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร จึงจะมีสิทธิเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการได 

 ปจจุบัน CIMB Bank Berhad ถือหุนธนาคารในสัดสวนรอยละ 94.11  ของหุนที่ออกและจําหนายได
แลวทั้งหมดของธนาคาร ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการอิสระ  บุคคลที่จะไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ จะตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 และไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ แม CIMB Bank 
Berhad จะเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ก็ไมสามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะเลือกต้ังเปนกรรมการ
อิสระได เนื่องจากหนึ่งในคุณสมบัติของการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว คือ จะตองไมเปน
ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บุคคลท่ีมีหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อ
กรรมการอิสระคือ คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการเทานั้น  

นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ 

 ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทจดทะเบียนโดยสวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการวาผูถือหุนตองมีการถือ
หุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5   ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ซึ่งในกรณีของธนาคาร ซี
ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) นั้น เห็นวาการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวอาจไมสอดคลองกับสัดสวนการ
ถือหุนของผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ซึ่งในเร่ืองนี้ ธนาคารรับจะนําไปพิจารณาทบทวนการกําหนด
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการ ใหมีความเหมาะสมตอไป  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวา เหตุใดในการประชุมคร้ังนี้ จึงไมมีวาระการแกไขขอบังคับของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับพระ 
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560) ที่ไดมีการ
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แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 100 โดยคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 
21/2560 เก่ียวกับการลดสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนซ่ึงสามารถรวมตัวกันเพื่อขอใหมีการเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดและขยายเวลาในการท่ีบริษัทจดทะเบียนจะตองจัดใหมีการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนออกไปจากเดิม 1 เดือนเปน 45 วันนับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

นางสาวพัชรพร ภูทรานนท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 

 ชี้แจงวา การแกไขขอบังคับธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(ฉบับแกไขเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560) ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 100 โดย
คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 นั้น  แมวาธนาคารจะยังไมได
ดําเนินการแกไขขอบังคับฯ ในครั้งนี้ แตธนาคารก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาว  

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยขอใหลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และวาระน้ีตองไดรับ
มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

เลือกต้ังนายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช และดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง  ซึ่งเปนกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการธนาคารอีกวาระหน่ึง และอนุมัติเลือกต้ัง ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ดาโตะ ชารานิ 
บิน อิบราฮิม ซึ่งมีความประสงคไมรับการตอวาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและเลือกต้ังกรรมการเพ่ิมจํานวน 1 คน 
คือ นายชาญมนู สุมาวงศ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี ้

1. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  กรรมการอิสระ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,338,011,823 99.9988 

2. ไมเห็นดวย 0   0.0000 

3. งดออกเสียง 323,731   0.0011 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 
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2.   ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,328,639,223 99.9669 

2. ไมเห็นดวย 9,372,600   0.0319 

3. งดออกเสียง 323,731   0.0011 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 

 

3. ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา  กรรมการ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,337,905,442 99.9985 

2. ไมเห็นดวย 106,381   0.0003 

3. งดออกเสียง 323,731   0.0011 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 

 

4. นายชาญมนู สุมาวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 29,338,199,173 99.9995 

2. ไมเห็นดวย 106,381   0.0003 

3. งดออกเสียง 30,000   0.0001 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 
 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของธนาคารและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เรื่อง  
วัตถุประสงค 

ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน  

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา 
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 เนื่องดวยธนาคารมีความประสงคจะขออนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถาม
หนี้ พ.ศ. 2538  ดังนั้น เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจดังกลาวของธนาคารในอนาคต คณะกรรมการธนาคารจึง
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของธนาคาร โดยขอแกไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 17 และเพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 1 ขอ เปน ขอ 20 ดังนี้ 
 
กรณีแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 17  

ขอความเดิม ขอความใหม 
(17) ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอันเปนประเพณีที่
ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา และที่บริษัทพึงกระทํา
ไดทั้งหมดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
และพระ ราชบัญญั ติห ลักท รัพย และตลาด
หลักทรัพยตามที่ไดกําหนดหรือจะกําหนดขึ้นตอไป 

(17)  ประกอบธุร กิจประเภทอื่นอันเปน
ประเพณีที่ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา และท่ี
บ ริ ษั ท พึ ง ก ร ะ ทํ า ไ ด ทั้ ง ห ม ด ใ น
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และ
พระราชบัญญั ติห ลักท รัพย และตลาด
หลักทรัพยตามที่ไดกําหนดหรือจะกําหนดขึ้น
ตอไป 

 

 กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 20 

 “(20) ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี”  

นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังรายละเอียดขางตน จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 จากเดิม 19 ขอ เปน 20 ขอ โดยมีขอความดังนี้ 

“ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 20 ขอ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแกไขวัตถุประสงคของธนาคารที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ธนาคาร
เห็นสมควรเสนอใหบุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
มอบหมาย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมขอความในวัตถุประสงคที่เสนอใหแกไขดังกลาว เพื่อใหเปนไปตาม
คําส่ังของนายทะเบียน โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงคตามที่เสนอขางตน  

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ต้ังขอสังเกตวา ขณะนี้สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดขอความรวมมือมายังบริษัทจดทะเบียนจํากัดเก่ียวกับการละเวนการทําธุรกิจที่ไมพึง
ประสงค เชน สินคาประเภทยาสูบ สุรา เปนตน จึงถามวา ธนาคารไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินเช่ือ
กับลูกคาที่เก่ียวของกับธุรกิจประเภทนี้หรือไม 
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นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ปจจุบันธนาคารไมไดทําธุรกิจหรือเก่ียวของกับธุรกิจประเภทนี้อยูแลว หาก ก.ล.ต.หรือตลาด
หลักทรัพยฯ ขอความรวมมือมายังธนาคาร ก็จะตองพิจารณาในสวนที่เก่ียวของวาจะตองมีการปรับแก
ไขอยางไรบางเพื่อใหเหมาะสม 

ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม) 

 ถามเก่ียวกับทุนจดทะเบียนและระยะเวลาในการจัดต้ังบริษัทในการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี วิธีการ
ดําเนินธุรกิจวาจะใชหนวยงานภายในธนาคารหรือวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) และการดําเนิน
ธุรกิจดังกลาวจะมีผลดีตอธนาคารอยางไร 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ธนาคารไดมีการแกไขวัตถุประสงคโดยเพ่ิมวัตถุประสงคอีก 1 ขอจากเดิม 19 ขอ เปน 20 ขอ 
เพื่อใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีได เนื่องจาก ปจจุบันธนาคารไดมีการขายหน้ี
บางสวนใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อเปนการบริหารหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และมีบริษัท
บริหารสินทรัพยบางแหงไดเสนอใหธนาคารทําหนาที่เรียกเก็บหนี้ใหกับสินทรัพยที่ไดจําหนายออกไป
เหลานั้นตอไปเปนระยะเวลาหน่ึงเพื่อความตอเนื่อง ซึ่งขณะนี้ธนาคารไมสามารถใหบริการนี้ได 
เนื่องจากไมไดระบุไวในขอบเขตวัตถุประสงคของธนาคาร แตธนาคารมีสิทธิในการทวงถามหนี้ของ
ธนาคารไดอยูแลว ดังนั้น ธนาคารจึงขอแกไขวัตถุประสงคของธนาคารใหครอบคลุมการทําธุรกรรมทวง
ถามหนี้ใหกับบุคคลที่ 3 ดวย อยางไรก็ดี ธนาคารคงไมไดมุงหวังที่จะทําธุรกิจทวงถามหน้ีเปนการท่ัวไป
แกบุคคลอื่นๆ 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ต้ังขอสังเกตวา หากธนาคารมีการพิจารณาปลอยสินเช่ืออยางมีประสิทธิภาพ จะมีปริมาณหนี้เสียนอย
เม่ือมีหนี้เสียนอย ก็ไมตองขายหนี้เสียออกไปซึ่งทําใหธนาคารเสียผลประโยชนเนื่องจากตองขายใน
ราคาที่มีสวนลด ดังนั้น ธนาคารจึงควรทบทวนกระบวนการปลอยสินเช่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ในการขายหนี้ NPL ธนาคารจะพิจารณาราคาจากมูลคาที่เปนมูลคายุติธรรมสําหรับธนาคาร
โดยพิจารณาระหวางราคาขณะที่ขายหน้ีออกไปแลวไดเงินเลยกับการรับความเส่ียงและรอการทวงถาม
หนี้ วามีความเส่ียงตางกันอยางใด การขายหน้ี NPL เปนธุรกรรมปกติที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยและงบดุลใหมีความเหมาะสม 
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นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 

 ชี้แจงเพิ่มเติมวา โดยหลักการแลว ในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจะกําหนดหลักเกณฑในการบริหาร
ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือเพื่อใหเกิดปญหาหน้ีเสียนอยที่สุด ซึ่งหากธนาคารไมยอมเส่ียงหรือไม
ยอมปลอยสินเช่ือเพราะกลัวจะเปนหนี้เสีย ธนาคารก็จะไมสามารถดําเนินธุรกิจได ธุรกิจมีวัฏจักรขึ้นลง 
ลูกคาช้ันดีบางรายอาจกลายเปนหนี้เสียไดหากธุรกิจประสบปญหาอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงเทค
โนโลย่ีหรืออุตสาหกรรมที่เปนอยูมีปญหา ดังนั้น การบริหารหนี้เสียจึงเปนส่ิงสําคัญในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ซึ่งธนาคารสามารถบริหารหนี้เสียเองหรือใหบุคคลอื่นบริหารจัดการแทนก็ได  

นายอาทิตย มาสถริกุล ผูบริหารสูงสุดบริหารความเส่ียง 

 ชี้แจงเพิ่มเติมวา หากมีการติดตามขาว จะเห็นวา ธนาคารพาณิชยทั้งระบบกําลังจะนําหนี้เสีย(NPL) 
ออกมาขายคิดเปนมูลคาประมาณสามแสนลานบาท ดังนั้น การซ้ือขายหน้ีเสียจึงเปนธุรกรรมปกติของ
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย แตจะมีปริมาณหนี้เสียมากหรือนอยขึ้นอยูกับวัฎจักรของเศรษฐกิจ 
นอกจากนั้น หนี้เสียหรือ NPL ไมไดหมายความถึงสินเช่ือธุรกิจแตเพียงอยางเดียว ยังครอบคลุมถึง
สินเช่ือบุคคลธรรมดา สินเช่ือบัตรเครดิต  และสินเช่ือเงินกูที่มีหลักประกัน (secured loan) ดวย 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย 
แจงใหผูถือหุนทราบวาวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของธนาคาร และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เร่ือง
วัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหารมอบหมาย มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
และมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมขอความในวัตถุประสงคที่เสนอใหแกไขดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 
โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงคตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 

 มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียง 

1.  เห็นดวย 29,338,790,797 99.9996 

2. ไมเห็นดวย 106,381   0.0003 

3. งดออกเสียง 0   0.0000 

4. บัตรเสีย 0   0.0000 
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วาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
ประธานฯ  ได เปดโอกาสใหผู เขารวมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและผูบริหารในเร่ืองอื่นๆ 

นอกเหนือจากวาระท่ีไดดําเนินการประชุมมาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้  

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน  

 ถามเก่ียวกับสาขาของธนาคารในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน วาจะมีการขยายเพิ่มหรือไม 
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ขอใหนายอดิศร เสริมชัยวงศ 

ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย เปนผูชี้แจง 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย 

 ชี้แจงวา ธนาคารไดเปดสาขาเพิ่มอีก 1 แหงในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครและอาจจะทยอยเปดสาขาเพ่ิมขึ้นในสพาร (SPAR) Supermarket ของปมบางจาก ที่ถนนราช
พฤกษ อยางไรก็ตามในอนาคตทั้งเซเวน อีเลฟเวน และ SPAR มีแนวโนมเปน Banking agent ซึ่ง
ธนาคารอาจไมตองเปดสาขาเพิ่มแตวาจางให Banking agent ทําธุรกรรมแทนธนาคาร 

 นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน 

 ถามวา นอกจากการที่ธนาคารมีสาขาที่ลาวแลว ธนาคารมีโครงการจะไปเปดสาขาท่ีพมาหรือไม
เนื่องจากพมามีประชากรเปนจํานวนมาก 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ธนาคารเปดสาขาท่ีลาวเน่ืองจากเห็นวาลาวมีธุรกิจที่ใกลชิดกับประเทศไทยพอสมควร อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากธุรกิจที่ประเทศลาวยังมีปริมาณนอย จึงอยูในระหวางการพิจารณาวาธนาคารควรมี
สาขาท่ีลาวหรือไม  หรือปรับเปล่ียนรูปแบบของสาขาเวียงจันทนใหมหรือไม สวนที่ประเทศพมา CIMB 
Group ไปเปดสาขาท่ีพมาแลว  

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขาประชุมและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารใหดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนตอไป 

เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได
กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดกรุณาสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน และขอปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

ลงชื่อ - จักรมณฑ ผาสุกวนิช - ประธานที่ประชุม 

        (นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)  

 
 

ลงชื่อ            - เศรษฐจักร ลียากาศ - เลขานุการบริษัท 

         (นายเศรษฐจักร ลียากาศ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 


