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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561  
ของ 

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

 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจัดขึ้นเม่ือ

วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารที่เขารวมประชุม 

1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ 

3. นายมาริษ สมารัมภ กรรมการอิสระ 

4.  นายชาญมนู  สุมาวงศ กรรมการอิสระ 

5. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการ 

6. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น กรรมการ 

7. ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา กรรมการ 

8. นายกิตติพนัธ อนุตรโสตถิ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการทีไ่มเขารวมประชุม 

1. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ 

2. ดาโตะ ลี ค็อก ควอน กรรมการ 

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 
8. นางกนกไพ วงศสถิตยพร ผูบริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล 
9. นายเจสัน ลีออง กอก ยิว ผูบริหารสูงสุดการเงิน 
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10. นายตัน คีท จิน ผูบริหารสูงสุดกลยุทธ  

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

14. นางสาวปาจรีย ทองวานิช ผูบริหารสูงสุดกฎหมาย 

15. นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ ผูบริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณลูกคา 

16. นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผูบริหารสูงสุดกํากับการปฏิบัติงาน และรักษาการ ผูบริหาร
สูงสุด สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม (บริษัท ล้ิงคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด)   

1. น.ส. พรพรรณ ชยะสุนทร         
2. น.ส. พัทธภาอรฑ โชติวัฒนะกุล    

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ  ไดกลาวขอบคุณและขอตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมวิสามัญ    
ผูถือหุนคร้ังนี้ และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 126  ราย รวมจํานวนหุนได 6,539,109 
หุน ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 96 ราย รวมจํานวนหุนได 29,311,782,091 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง
และผูถือหุนที่มอบฉันทะเปนจํานวน 222 ราย และจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งส้ิน  29,318,321,200 หุน คิดเปนรอยละ 
96.8233 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบริหารธนาคาร 

และท่ีปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุม ซึ่งปรากฏตามรายชื่อผูเขารวมประชุมดังกลาวขางตน และไดมอบหมายใหนาย
เศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนและความ
โปรงใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารไดเชิญผูถือหุนจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สักการะ เปนสักขี
พยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคาร  

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” 
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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 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 20 เมษายน 
2561 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้แลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญ      
ผูถือหุน คร้ังที่ 24 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 28,557,533,055 97.4016 

2. ไมเห็นดวย 761,817,697 2.5983 

3. งดออกเสียง 0 - 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
15,140,113,803.50  บาท เปนทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 
จํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวาเพื่อเสริมสรางความม่ันคง
และแข็งแกรงใหแกธนาคาร และใหธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหธนาคารดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อเสริมสรางความม่ันคง รวมถึงใหธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50  บาท โดยเปนการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (“หุนที่เสนอขาย”) เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิม โดยกําหนดราคา
เสนอขายท่ี 0.87 บาทตอหุน ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามราคาท่ีเสนอขายจะทําให
ธนาคารมีเงินทุนที่ไดจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 3,951,569,702.67 บาท  

ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดังนี้ 

เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน 

1) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลองตัว และเพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพ่ือรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เทียบเคียงกับคูแขง
ในธุรกิจธนาคาร และ 

2) เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวาการระดมทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนมีความจําเปน 
และแนวทางการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้ 

1) ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุนอาจเปนดังนี้ 

= (ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

โดยที่  

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพย 7 วันทําการ กอนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 
 20 กรกฎาคม 2561 =  0.8876 บาทตอหุน 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขายในคร้ัง
 นี้) / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในคร้ังนี้) = 0.8853 บาทตอหุน 

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุน = รอยละ 0.26 
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2) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จองซื้อหุนเพิ่มทุนครบทั้งจํานวนจะไมมีผลกระทบตอสิทธิออกเสียง
 ของผูถือหุนเดิม 

3) ผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution) 

ผลกระทบตอ EPS จะเปนดังนี้ 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย / EPS กอนเสนอขาย 

โดย 

EPS กอนเสนอขาย = กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง / จํานวนหุนชําระแลว 

= 0.0088 ตอหุน 

กําไรสุทธิ 12 เดือน ยอนหลังต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 

และ  

EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในคร้ังนี้) 

= 0.0077 ตอหุน 

ดังนั้น การลดลงของ EPS = รอยละ 12.50  

ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) 

เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น 

ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุนและแผนการใชเงิน รวมถึงความเพียงพอของแหลงเงินทุน (กรณี
แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด) 

เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น โดย 
CIMB Bank Berhad ไดแจงใหธนาคารทราบวา CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพ่ิมทุนของธนาคารเพื่อ
เสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคาร 

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการใชเงินตาม
แผน 

คณะกรรมการไดพิจารณาการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
ตามท่ีไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขางตนแลวเห็นวาเม่ือธนาคารไดรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนจากการ
เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จะทําใหธนาคารมี
สวนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจไดตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานตอที่ประชุม      
ผูถือหุน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย  
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน  

 ขอใหชี้แจงเก่ียวกับวัตถุประสงคในการเสนอขอเพ่ิมทุนจดทะเบียนในครั้งนี้   

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  

 ชี้แจงวาวัตถุประสงคหลักของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงดานสถานะทางการเงินของ

ธนาคาร ซึ่งตัววัดความแข็งแกรงของสถานะทางการเงินหรือความแข็งแกรงของงบดุลธนาคารคือ เงินกองทุนขั้นที่ 

1 ที่เปนสวนของเจาของ หรือ Common Equity Tier 1 (CET 1) ซึ่งกอนจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังนี้ธนาคารมี 

CET 1 เทากับรอยละ 12.73 ในขณะท่ีคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 14.40 ดังนั้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน

คร้ังนี้จะทําใหสถานะทางการเงินธนาคารมีความแข็งแกรงโดยจะมี CET 1 เทากับรอยละ 14.38 เทากับคาเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรม ซึ่งจะสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาของธนาคารวาธนาคารมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงและ

แข็งแกรง 

 นอกจากนั้น ปจจุบันกลุมลูกคาธนาคารแบงไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมลูกคารายยอย กลุมลูกคาพาณิชยธนกิจ 

กลุมลูกคารายใหญและกลุมลูกคาธนบดีธนกิจ โดยกลุมลูกคารายยอย และกลุมลูกคาธนบดีธนกิจ สวนใหญจะ

เปนลูกคาบุคคลซ่ึงมีการลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑซึ่งเปนตราสารท่ีออกโดยธนาคารและจะคํานึงถึงความม่ันคงของ

สถานะทางการเงินของธนาคารเปนสําคัญในการพิจารณาลงทุน การท่ีธนาคารมี CET1 ในระดับที่ไมตํ่ากวา

คาเฉล่ียอุตสาหกรรม จะเปนปจจัยหลักในการเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกลูกคา 2 กลุมดังกลาว  สําหรับลูกคากลุมที่ 3 

ซึ่งเปนกลุมลูกคารายใหญไดแกสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทประกัน และบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ โดยหลัก

แลว บริษัทเหลานี้จะมีการระดมเงินในลักษณะก่ึงเงินฝากในรูปแบบตางๆ และนําเงินที่ระดมไดไปลงทุนตอ เชน 

บริษัทประกันภัย จะมีการรับเงินคาเบี้ยระยะยาวซ่ึงจําเปนตองหาแหลงลงทุนระยะยาวเชนกันที่มีความม่ันคง 

ดังนั้น ความแข็งแกรงทางการเงินจะมีผลอยางมากในการสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคาสถาบันการเงินเหลานี้  

ธนาคารจึงมีความจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนในคร้ังนี้เพื่อสรางความแข็งแกรงทางดานการเงินตามที่ชี้แจง

ขางตน  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามเก่ียวกับระยะเวลาส้ินสุดสําหรับผูถือหุนตางชาติรายใหญ CIMB Bank Berhad ในการเพิ่มสัดสวนการถือหุน

ในธนาคาร 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา CIMB Bank Berhad ไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถถือหุนเกินกวารอยละ 49 

ไดเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากวันดังกลาว CIMB Bank Berhad 

ไมจําเปนตองลดสัดสวนการถือหุน แตจะไมสามารถเพ่ิมสัดสวนการถือหุนไดเวนแตสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติ

ไทยทุกรายรวมกันถือหุนไมเกินรอยละ 49  
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นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 เม่ือ CIMB Bank Berhad เขามาถือหุน มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก่ีคร้ังและแตละคร้ังมีสัดสวนเทาใด รวมทั้งประวัติ

การจายเงินปนผลของธนาคาร 

นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท 

 ชี้แจงวา ความเปนมาเร่ิมจาก CIMB Bank Berhad ไดมีการซื้อหุนจากกองทุนฟนฟูฯ เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 

2551 จํานวน 5.9 พันลานบาท  มีการทํา Tender Offer เม่ือป 2552 จํานวนเงิน 6.9 พันลานบาท และธนาคารมี

การเพิ่มทุนไปแลวทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

การเพิ่มทุน ป เงนิที่ธนาคารไดรับจากการ 

เพิ่มทุนโดยประมาณ  

(ลานบาท) 

CIMB Bank Berhad ซื้อหุนจาก

กองทุนฟนฟูฯ 

2551  5,900 

Tender Offer  2552 6,900 

เพิ่มทุนคร้ังที่ 1 2552 2,400 

เพิ่มทุนคร้ังที่ 2 2553 2,800 

เพิ่มทุนคร้ังที่ 3 2555 4,600 

เพิ่มทุนคร้ังที่ 4 2558 3,500 

เพิ่มทุนคร้ังที่ 5 2560 5,300 

รวมประมาณ             31,400 

 

สําหรับประวัติการจายเงินปนผล ที่ผานมา ธนาคารมีการจายเงินปนผลรวม 3 คร้ัง ต้ังแตป 2557-2559  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวา จากคําช้ีแจงที่วา การเพิ่มทุนคร้ังนี้จะทําใหธนาคารมีความแข็งแกรงทางการเงินโดยจะทําให CET 1 

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14.38 แตเนื่องจากการประกอบธุรกิจของธนาคาร เชน การปลอยสินเช่ือ หากมีการควบคุมไมดี

พอ จะมีความเส่ียงจากการต้ังสํารองฯ เปนตน ดังนั้น ธนาคารก็อาจจะมี CET 1 ตํ่ากวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรมอีกใช

หรือไม 
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นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หากไมมีการควบคุมที่ดีเพียงพอ ก็จะสงผลกระทบตอเงินทุน เนื่องจากจะ

เกิดปญหาคุณภาพหน้ี ทําใหมีหนี้สงสัยจะสูญซ่ึงธนาคารจะตองมีการต้ังสํารอง ทําใหมีผลกระทบตอฐานเงินทุน

หรือ CET 1  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากปญหาคุณภาพหน้ี ธนาคารคาดวาปนี้ปญหาคุณภาพหน้ีจะดีขึ้น 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในชวง 3-4 ปที่ผานมา เกิดปญหาในหลายภาคอุตสาหกรรมคอนขางมาก เชนธุรกิจโรงสี

ขาวท่ีธนาคารไดเคยมีการปลอยสินเช่ือไป จะเห็นวาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ก็มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย

เก่ียวกับการสนับสนุนราคาขาว ทําใหธุรกิจโรงสีขาวตางๆ ไมเฉพาะลูกคาของธนาคาร ประสบปญหาดานสภาพ

คลองและการดําเนินธุรกิจ ทําใหเปนหนี้มีปญหา สําหรับธนาคาร นอกจากกลุมธุรกิจโรงสีขาวแลว ก็ไมมีกลุมธุรกิจ

อื่นที่มีการกระจุกตัวของสินเช่ือจนเปนที่นากังวล  หากยอนกลับไปในป 2559-2560 ซึ่งธนาคารมีหนี้สงสัยจะสูญ

เพิ่มขึ้น ณ ขณะนั้น อัตราเงินสํารองเม่ือเทียบกับหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร (Loan Loss Reserve) อยูในระดับ

ประมาณรอยละ 100 เม่ือเทียบกับตลาด ณ ปจจุบันที่อยูประมาณรอยละ 140 เนื่องจากเม่ือมีหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายไดเพิ่มขึ้น ธนาคารจะตองต้ังสํารองเพ่ิมขึ้นเชนกัน ธนาคารพยายามจะรักษาอัตราสวน Loan Loss Reserve 

ไมใหตํ่ากวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม ซึ่งจะตองทยอยดําเนินการ ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จในคราวเดียวได

เนื่องจากจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงานของธนาคาร โดยในชวง 2 ปที่ผานมา ธนาคารไดใหความสําคัญกับเร่ือง

การบริหารความเส่ียงอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  มีการพิจารณาถึงกลุมลูกคาที่มีแนวโนมจะเกิดปญหาหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายไดเพื่อที่ธนาคารจะเขาไปดูแลอยางใกลชิด เม่ืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงเกิดปญหา เปนส่ิงที่

หลีกเล่ียงไมไดที่จะเกิดปญหาหน้ีเสียตามมา แตวิธีการบริหารของธนาคาร คือ จะพิจารณาวาธุรกิจที่มีปญหานั้น 

หากเปนปญหาระยะส้ันและลูกคาใหความรวมมือกับธนาคารรวมท้ังมีความมุงม่ันในการแกปญหาดวยกัน โดย

ปกติธนาคารก็จะชวยเหลือโดยการผอนผันการชําระหน้ีเพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได นอกจากการ

แกไขปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดที่มีอยูในพอรตแลว ธนาคารก็ยังคงตองใหความสําคัญกับอัตราการเติบโตของ

สินเช่ือเพื่อการแขงขันกับตลาด โดยในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเติบโตที่ดีในกลุมลูกคารายยอยของธนาคาร และ

กลุมลูกคารายใหญที่มีการชะลอตัวเม่ือปที่ผานมาก็กลับมาเติบโตดานสินเช่ือไดดีในปนี้ สวนกลุมที่ยังคงตอง

ระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือคือ กลุมลูกคาพาณิชยธนกิจหรือ SME โดยตัวเลขหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ SME 

ยังคงเพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและทุกไตรมาส จากการรายงานผลประกอบการในรอบ 6 เดือนที่ผานมาของ

ธนาคารพาณิชยตางๆ สวนใหญอัตราการเติบโตของสินเช่ือจะกระจุกตัวอยูที่กลุมลูกคารายยอยและ SME ในขณะ

ที่กลุมลูกคาขนาดใหญมีความตองการสินเช่ือไมสูงมากนัก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยคอนขางตํ่า มีสภาพคลองสูง

ทั้งตลาดในประเทศและตลาดตราสารหนี้ บริษัทที่มีอันดับเครดิตที่ดีและมีความนาเช่ือถือสูง ก็จะเปล่ียนจากการ

ขอสินเช่ือจากธนาคารไปเปนการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้แทน 

 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามวา นอกเหนือจากการเพ่ิมทุนในลักษณะ Rights Offering (RO) แลว ธนาคารไดมีการพิจารณาการเพิ่มทุนใน

ลักษณะหุนบุริมสิทธิ (Preferred Share) หรือไม และเม่ือมีการเพิ่มทุนแลว ธนาคารจะสามารถจายเงินปน
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ผลตอบแทนผูถือหุนที่ซื้อหุนเพิ่มทุนไดหรือไม นอกจากน้ัน ผูถือหุนจะมีความม่ันใจไดอยางไรวา การเพิ่มทุนคร้ังนี้

เพียงพอสําหรับการดําเนินงานของธนาคาร และหลังจากการเพิ่มทุนในปนี้แลว จะไมมีการเพิ่มทุนอีกในปหนาหรือ

ปตอๆ ไป 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา สําหรับการพิจารณาเร่ืองการออกหุนบุริมสิทธิแทนหุนสามัญ นั้น ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

กําหนดใหเฉพาะหุนสามัญเทานั้นที่สามารถนับรวมอยูในเงินกองทุนขั้นที่ 1 (CET 1) ดังนั้น เพื่อใหธนาคารมี CET 

1 อยูในระดับใกลเคียงกับอุตสาหกรรม จึงตองเพ่ิมทุนเปนหุนสามัญเทานั้น สวนการจายเงินปนผลสําหรับหุนเพิ่ม

ทุนใหม เนื่องจากราคาหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ มีความผันผวนและการจายเงินปนผลจะตองขึ้นกับผลการ

ดําเนินงานเปนสําคัญ ธนาคารจึงไมสามารถรับรองวาจะมีการจายเงินปนผลได 

  สําหรับการเพิ่มทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน จํานวนเงิน 3,951,569,702.67 บาทในคร้ังนี้วาจะเพียงพอหรือไม 

นั้น  ปจจัยหนึ่งที่ธนาคารใชพิจารณาในการกําหนดวงเงินเพิ่มทุน คือ CET 1 ซึ่งธนาคารตองรักษาระดับให

เทียบเคียงไดกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรม อีกปจจัยหนึ่งคือ การประมาณการแผนธุรกิจของธนาคารในอีก 5 ปขางหนา

วา เม่ือธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจ  ธนาคารจะตองมีอัตราสวน CET 1 ในระดับเทาใดเพื่อไมใหตํ่ากวาคาเฉล่ีย

อุตสาหกรรม  จากการพิจารณาปจจัยดังกลาว จึงเห็นวา วงเงินเพิ่มทุนประมาณ  4,000 ลานบาท  นาจะเพียงพอ

สําหรับการดําเนินธุรกิจในอีก 5 ปขางหนา  

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 

 ถามเก่ียวกับแนวโนมหรือทิศทางที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะควบรวมกับธนาคารอื่น เพื่อรองรับการขยายตัวของ 

AEC 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ธนาคารมุงการเจริญเติบโตจากภายใน (organic growth) เนื่องจากเช่ือวาธนาคารยังมีศักยภาพและมี

ความแตกตางของผลิตภัณฑซึ่งสามารถสรางการเจริญเติบโตจากภายในได จึงมิไดพิจารณาเร่ืองการควบรวมกับ

ธนาคารอื่น โดยปกติของธุรกิจธนาคาร เม่ือมีการควบรวมกัน กิจการจะขยายใหญขึ้นหากฐานลูกคาไมทับซอนกัน 

แตปจจุบัน ไมวาการควบรวมจะเกิดขึ้นกับธนาคารใด ประโยชนที่ธนาคารดังกลาวจะไดจากการควบรวม คือ การ

ลดตนทุนซ่ึงจะเกิดจากการลดอัตรากําลังและการปดสาขา นอกจากนั้น  ในชวง 2-3 ปที่ผานมา หลายธุรกิจของ

ธนาคารมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ โดยธนาคารไมไดเนนรายไดจากอัตราดอกเบี้ยซ่ึงเกิดจากการปลอยสินเช่ือ

แตเพียงอยางเดียว แตมีการเพิ่มรายไดจากคาธรรมเนียม ซึ่งถึงแมธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะเปนธนาคารขนาดเล็ก 

แตสาขาและทีมงานการขายของธนาคารมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพ่ือเสนอขายแกลูกคา ธนาคารเคยทํา

การสํารวจพบวาความสามารถในการขายตอสาขาของธนาคารไมไดดอยไปกวาธนาคารอื่นๆ ในประเทศ 

ตัวอยางเชน การขายผลิตภัณฑประเภทประกัน หรือกองทุน ธนาคารสามารถทํายอดขายตอเดือนไดเทียบเทากับ

ธนาคารท่ีทํายอดขายสูงสุดในอุตสาหกรรมในขณะที่ธนาคารมีเพียง 80 สาขา เทียบกับธนาคารอ่ืนๆ ซึ่งมี 800-
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1,000 สาขา แตมีเปาในการขายเทากัน ซึ่งหมายความวาพนักงานของธนาคารมีศักยภาพในการขายไมไดดอยไป

กวาธนาคารอื่น  ธนาคารตระหนักดีวา ปจจุบันทุกธนาคารเร่ิมเปดกวางมากขึ้นเพราะคนท่ีตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

คือลูกคา ธนาคารเองโดยเฉพาะสายงานลูกคารายยอยและสายงานธนบดีธนกิจ ไดเร่ิมนําผลิตภัณฑขององคกร

อื่นๆเขามารวมขายใหกับลูกคาของธนาคารดวย หรือที่เรียกวา Open Architecture  นอกจากน้ัน ตามแผนธุรกิจใน

ระยะเวลา 5 ปขางหนา ธนาคารจะมีการขยายธุรกิจใน 4 กลุมธุรกิจหลัก อันไดแก กลุมลูกคารายยอย กลุมลูกคา

พาณิชยธนกิจ กลุมลูกคารายใหญและกลุมลูกคาธนบดีธนกิจตามที่กลาวไวแลว แตจะมีการดําเนินการดวยความ

รอบคอบ เชน กลุมลูกคาพาณิชยธนกิจ ธนาคารจะดําเนินการดวยความระมัดระวังโดยจะตองมีการสรางเคร่ืองมือ

เพื่อใหมีความม่ันใจวา การขยายธุรกิจ SME จะไมประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวนสูงหรือมีปญหา

ทุจริตเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา เปนตน 

นายภานุ ต้ังพูลสินธนา ผูถือหุน 

  ถามวา ธนาคารไดมีการเพิ่มทุนมาแลวจํานวน 31,353 ลานบาทตามท่ีชี้แจง แตในเอกสารระบุวาธนาคารมีทุนจด

ทะเบียนประมาณ 15,000 ลานบาท และจะเพิ่มทุนคร้ังนี้อีกประมาณ 4,000 ลานบาท แตเหตุใดทุนจดทะเบียน

ของธนาคารจึงเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 17,000 ลานบาท 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

  ชี้แจงวา วงเงินจํานวน 31,353 ลานบาทมาจากการท่ี CIMB Bank ซื้อหุนจากกองทุนฟนฟูฯ เม่ือป 2551 ทํา 

tender offer ในป 2552 และเพิ่มทุน 5 คร้ังในป 2552, 2553, 2555, 2558 และ 2560 ในการเพ่ิมทุนแตละคร้ัง 

(คร้ังที่ 2-4) ราคาหุนที่เสนอขายอยูที่หุนละ 1.00 บาทซ่ึงสูงกวาราคาพาร  (ราคาพาร 0.50 บาท) ดังน้ัน ราคาหุนที่

เสนอขาย สวนหนึ่งคือราคาพารและอีกสวนหนึ่งเปนสวนที่เกินจากราคาพาร หรือสวนลํ้ามูลคาหุน ซึ่งเปนสวนที่

ธนาคารบันทึกบัญชีไวใน CET 1 

นายภานุ ต้ังพูลสินธนา ผูถือหุน 

 ถามเก่ียวกับเกณฑที่ใชในการกําหนดราคาขายหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้ที่ราคาหุนละ 0.87 บาท 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน 

 ถามวา เหตุใดจึงไมกําหนดราคาขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 1 บาทเทากับการเพิ่มทุนในคร้ังกอน ๆ 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา การกําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้ที่ราคาหุนละ 0.87 บาท ไดมีการพิจารณาจากราคาถัวเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยฯ 7 วันทําการ กอนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง

ขณะน้ันอยูที่ 0.87 บาท และเทียบกับราคา Book Value ของธนาคาร 6 เดือนยอนหลัง ซึ่งอยูที่ 0.79 บาท

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นวา ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่หุนละ 0.87 บาทเปนระดับราคาที่เหมาะสมและ

ใกลเคียงกับ Book Value อยางไรก็ดี ผูถือหุนบางทานอาจมองวาการกําหนดราคาดังกลาวสูงกวาราคาในตลาด
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ขณะนี้ แตธนาคารเองก็คํานึงถึงปจจัยสําคัญที่สุดคือ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ์ที่จะซ้ือหุนเพิ่มทุนในสัดสวนเทาเดิมใน

ราคาที่เทากัน 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 

 ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการดําเนินธุรกิจหลัก ธนาคารจําเปนตองมีเงินทุนสํารองเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่ง

ไมไดเนนเฉพาะการปลอยสินเช่ือเพียงอยางเดียว หากธนาคารไมเพิ่มทุน ก็ตองระดมเงินโดยการออกหุนกูเพื่อให

ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงและเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  ในขณะเดียวกันเม่ือ

ธนาคารมีปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL ธนาคารก็ตองต้ังสํารองใหเพียงพอ  

นายสิทธิโชค บุญวาณิชย ผูถือหุน  

 แสดงความชื่นชมธนาคารซ่ึงเปนธนาคารขนาดเล็ก แตสามารถบริหารจัดการทําใหผลการดําเนินงานมีรายไดเพิ่มขึ้น 

และแสดงความเห็นวาการเปนธนาคารขนาดเล็กจะทําใหสามารถ focus ธุรกิจไดเฉพาะเจาะจงมากกวาธนาคารขนาด

ใหญ แตเหตุใดจึงมีจุดบกพรองคอนขางมาก ซึ่งทําใหธนาคารไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดในชวง

ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา  

 แสดงความเห็นวา ขอใหปรับปรุงกระบวนการใหบริการที่สาขาในเร่ืองการรับฝากเงินที่ลูกคาจะจายชําระเงินจองซื้อหุน

เพิ่มทุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดมาทําการจองซื้อหุนดวยตนเองแตมอบหมายใหบุคคลอื่นมาทําการจองซื้อหุนแทน ควร

มีขอยกเวนในเร่ืองการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเพื่อเปนเอกสารประกอบสําหรับการจองซื้อหุนเพิ่มทุน 

 แสดงความเห็นวา ขอใหธนาคารเนนการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงในการปลอยสินเช่ือ โดยเฉพาะ SME เพื่อ

ปองกันปญหาการทุจริต 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 

 ถามวาการกําหนดขั้นตอนการรับฝากเงินที่ลูกคาจะจายชําระเงินจองซื้อหุนเพิ่มทุน กรณีผูถือหุนไมไดมาทําการจองซ้ือ

หุนดวยตนเองแตมอบหมายใหบุคคลอื่นมาทําการจองซ้ือหุนแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจหรือไม เนื่องจากเคยจอง

ซื้อหุนผาน Broker  ของบริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยไมตองมีหนังสือมอบ

อํานาจเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือหุน  แตการรับจองหุนเพิ่มทุนของธนาคาร หากผูถือหุนนําเงินไปชําระคาจองซื้อ

หุนเพิ่มทุนที่สาขา เหตุใดจึงตองมีหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท จึงขอให

ธนาคารพิจารณาการยกเวนการมีหนังสือมอบอํานาจเพ่ือเปนเอกสารประกอบในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน และเพื่อลด

ความยุงยากในการจองซ้ือหุนผานสาขาของธนาคาร 

 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  

 กลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับความเห็นในเร่ืองดังกลาว สําหรับวิธีการชําระเงินคาจองหุนที่สาขาของธนาคาร ขอ

มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจง อยางไรก็ดี ธนาคารมีเอกสารการมอบอํานาจตามกฎเกณฑที่ทางการ
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กําหนดไว ซึ่งหากกรณีผูถือหุนย่ืนเอกสารการจองซ้ือหุนไมครบถวน อาจทําใหพนักงานของธนาคารปฏิบัติไมถูกตอง

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวได 

นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท  

 ชี้แจงวา  ธนาคารมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการจองซ้ือและรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนซ่ึงตองมีหนังสือมอบ

อํานาจเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือหุน ซึ่งเจาหนาที่ผูรับจองที่สาขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายโดยท่ัวไปในเร่ือง

ของการมอบอํานาจใหกระทําการแทน และเปนหลักฐานการแสดงตนของผูจองซื้อหุน (ผูมอบอํานาจ) และ ผูรับมอบ

อํานาจ ดังนั้น หากผูถือหุนไมไดมาทําธุรกรรมดวยตนเองจะตองมีหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรมแทน อยางไรก็

ตาม รับจะนําเร่ืองนี้ไปหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการที่เหมาะสมตอไป 

 

น.ส.พรพรรณ ชยะสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ล้ิงคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

 ชี้แจงวา  การจองซ้ือหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้เปนการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวน

การถือหุน ดังนั้น วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองการมอบอํานาจเก่ียวกับการจองซ้ือหุนจะมีการกําหนดรายละเอียดไวใน

หนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนเพิ่มทุน ซึ่งใบมอบอํานาจก็เปนเอกสารสวนหนึ่งที่ผูถือหุนตองจัดเตรียมมาในกรณีที่ผูถือ

หุนไมไดมาจองซื้อหุนเพิ่มทุนดวยตนเอง  

นายทวีศักด์ิ พัดพาที ผูถือหุน 

 ถามเก่ียวกับคาใชจายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กวาลานบาทหรือประมาณรอยละ 27 ของคาใชจายจากการดําเนินงาน

อื่นๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ ส้ินป 2560 วาประกอบดวยคาใชจายอะไรบาง  

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  

 คาใชจายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กวาลานบาท ประกอบดวย คาใชจายดานการตลาดและส่ือโฆษณา และคาใชจายจาก

การขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขาย เชน รถยนตของธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายเก่ียวกับการพิมพ

แบบฟอรม และเคร่ืองเขียน (stationery) ตางๆ ตลอดจนคาใชจายจากการต้ังสํารอง (Provision) ที่ตองต้ังเผ่ือการ

เรียกรองภาระผูกพันภายใต Letter of Guarantee  ในปที่ผานมามีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งเกิดจากการ write 

off ระบบ IT ที่ธนาคารหยุดประกอบธุรกิจเก่ียวกับ Credit Card  อยางไรก็ดี สําหรับการเปดเผยรายละเอียดในเร่ือง

อื่นๆ ในงบการเงินนั้น บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคารไดปฏิบัติโดย

เปนไปตามกฎเกณฑตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี  

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน 

 ถามวา หากธนาคารไดรับเงินทุนที่ไดจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้ประมาณ 4,000 ลานบาทแลว สัดสวนการต้ัง

สํารองสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL จะเปนจํานวนเทาไร และในป 2562 จะมีการต้ังสํารองฯ เพิ่มขึ้นหรือไม

เพื่อใหเทียบเคียงกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม  
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นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ธนาคารต้ังเปาที่จะเพิ่มอัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือ (Loan Loss Coverage) จากรอยละ 

93 ณ ส้ินป 2560 เปนรอยละ 100 ในป 2561  ซึ่งจะทําใหธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และยังไมมีแผนใน

การเพิ่มสัดสวนดังกลาวเปนรอยละ 140-150 ในอนาคตอันใกล แตในขณะเดียวกัน ธนาคารจะพยายามขาย NPL 

ออกไปบางสวนเพื่อใหการต้ังสํารองหนี้ในอนาคตมีจํานวนลดลง ปจจุบัน NPL ของธนาคารอยูที่ประมาณ 12,000 ลาน

บาท  

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน 

 แสดงความเห็นเก่ียวกับผลงานของฝายจัดการและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองใหมีความ

กระชับมากขึ้นเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้นใหแกธนาคาร รวมท้ังเห็นดวยที่ธนาคารมีการขาย NPL บางสวนออกไปเพ่ือลด

ความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของ NPL ในอนาคต 

 นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ธนาคารมีการบริหารสภาพคลองดวยความระมัดระวังและรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสม

ตลอดเวลาโดยการบริหารอัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) ใหไดตามเปาหมายที่ต้ังไวซึ่งอยูใน

ระดับรอยละ 95-97 สวนเงินที่เหลือจะนําไปบริหารสภาพคลอง ซึ่งผูถือหุนเสนอแนะใหนําไปลงทุนเพื่อใหได

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น  

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน    

 ถามวา การเพิ่มทุนในคร้ังนี้ เกิดจากการที่ธนาคารจะตองปฏิบัติตามนโยบายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับใหม หรือ IFRS 9 ซึ่งจะมีผลใชบังคับกับธนาคารพาณิชยในป 2562 ใชหรือไม และการท่ีธนาคารมีบริษัทลูกหลาย

แหง จะทําใหธนาคารมีความเส่ียงในการต้ังสํารองฯ เพิ่มขึ้นหรือไม  

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา การเพิ่มทุนในคร้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานของธนาคารในระยะเวลา 5 ปขางหนาตามที่ไดชี้แจงไปแลว 

รวมถึงการคาดการณถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงระบบบัญชีเปน IFRS 9   CIMB Group ซึ่งเปน

บริษัทแมของธนาคารท่ีมาเลเซียไดเร่ิมใช IFRS9 แลวในปนี้ ซึ่งทําใหธนาคารทราบลวงหนาถึงผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นได สําหรับบริษัทลูกของธนาคารน้ัน มีจํานวนไมมากเพียง 3 แหง ไดแก บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด ซึ่งทํา

ธุรกิจเก่ียวกับการปลอยสินเช่ือรถยนต  บริษัท เวิลด ลีส จํากัด ทําธุรกิจในการปลอยสินเช่ือรถจักรยานยนต และบริษัท 

ซีที คอลล จํากัด ทําธุรกิจการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางโอนธุรกิจมาใหธนาคารเพื่อบริหารเอง  อยางไรก็ดี ใน

การพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระบบบัญชี ธนาคารจะมองเปนภาพรวม คือเปนงบการเงินรวม 

(Consolidated Financial Statement) ซึ่งจะรวมผลประกอบการของบริษัทลูกเขามาดวย อยางไรก็ดี ธนาคารมีการต้ัง

สํารองหนี้สูญไวจํานวนหน่ึงซึ่งเพียงพอสําหรับรองรับการเปล่ียนระบบบัญชีไปสู IFRS 9 สําหรับปญหาเก่ียวกับสถานะ
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ของลูกหน้ี ธนาคารไดมีการปรับนโยบายการบริหารความเส่ียงให conservative มากขึ้น เชน การประเมินราคา

เคร่ืองจักรเปนหลักประกันในการปลอยสินเช่ือ ไดมีการคํานึงถึงมูลคาของเคร่ืองจักรที่จะลดลงอยางมากหากลูกหนี้เปน 

NPL และไมมีการใชงานเครื่องจักรในการผลิต เปนตน ดังนั้น การต้ังสํารองในชวงปที่ผานมา จึงไดคํานึงถึงผลกระทบ

ของการลดลงของมูลคาหลักประกันไวแลว 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน 

 ถามเก่ียวกับตัวเลขจํานวนเงินประมาณ 5,000 - 6,000 ลานบาทตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมป 2560 ซึ่งเกิดจากหน้ี

สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาวาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเม่ือมีการใช IFRS 9 หรือไม นอกจากนั้น อยาก

ทราบวาธนาคารมีการเรียกเก็บหนี้สูญหรือมีการขายหน้ี NPL ออกไปบางหรือไม 

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา การเพิ่มขึ้นของเงินสํารองฯ จะเกิดจากการต้ังสํารองทั่วไปและต้ังสํารองสําหรับหนี้ที่ไหลเปน NPL ซึ่งเปนหนี้ที่

มีการจัดชั้นและจะตองมีการต้ังสํารองเต็มจํานวนหลังจากหักมูลคาหลักประกันแลว ซึ่งเปนไปตามเกณฑของธนาคาร

แหงประเทศไทย 

 นอกจากน้ัน ธนาคารมีการขายหน้ี NPL ออกไปบางสวนซ่ึงจะตองผานคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติ โดยปกติ

แลวในการดําเนินงาน ธนาคารจะตองประเมินมูลคาที่เหลือของหนี้ NPL ตนทุนในการเรียกเก็บหนี้ในอนาคต รวมท้ัง

โอกาสในการเรียกเก็บหนี้ไดเทียบกับราคาท่ีธนาคารไดรับการเสนอซ้ือจากผูที่สนใจจะซ้ือหนี้ NPL เพื่อทําการวิเคราะห

วาวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการบริหารจัดการหน้ี NPL นั้นๆ  

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน 

 ถามวาคาเงินริงกิตของประเทศมาเลเซียที่ลดลงจะสงผลกระทบตอธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย หรือไมอยางไร 

ดาโตะ โรเบิรต แช็บ เดา เม็ง  รองประธานกรรมการ 

 ชี้แจงวา การเปล่ียนแปลงสถานะทางการเมืองของประเทศมาเลเซียจะไมสงผลกระทบกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

เนื่องจากผลประกอบการของกลุม CIMB ในไตรมาส 2/2561ที่เพิ่งประกาศเม่ือสัปดาหที่ผานมา  กลุม CIMB มีผลกําไร

ประมาณ 3.6 พันลานริงกิตในคร่ึงปแรก ซึ่งเปนผลกําไรสูงสุดในประวัติศาสตรของกลุม CIMB 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนน
เสียง โดยแจงวา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50 บาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท  เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซ่ึง   
ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายท่ีหุนละ 0.87 บาท    
ตอหุน  โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 28,560,804,225 97.3923 

2. ไมเห็นดวย     764,702,892   2.6076 

3. งดออกเสียง                     0   0.0000 

4. บัตรเสีย                     0   0.0000 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนงัสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร 

 ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวาเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระท่ี 2   ขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร โดยเสนอใชขอความ
ดังตอไปนี้ 

“ขอ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอยสิบเอ็ดลานหนึ่งแสน
สามหม่ืนแปดรอยเจ็ดสิบส่ีบาท) 

แบงออกเปน 34,822,261,748 หุน (สามหม่ืนส่ีพันแปดรอยย่ีสิบสองลานสอง
แสนหกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยส่ีสิบแปดหุน) 

มูลคาหุนละ  0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
โดยแบงออกเปน   
หุนสามัญ 34,822,261,748 หุน (สามหม่ืนส่ีพันแปดรอยย่ีสิบสองลานสอง

แสนหกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยส่ีสิบแปดหุน) 
หุนบุริมสิทธิ  - หุน  (-)” 
 

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุม      
ผูถือหุน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย  

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงวา วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคารในวาระท่ี 2 ตามที่เสนอขางตน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร
หรือกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่          
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังและ/หรือคําแนะนําของ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย  28,563,582,897 97.4018 

2. ไมเห็นดวย      761,924,220   2.5981 

3. งดออกเสียง                       0   0.0000 

4. บัตรเสีย                       0   0.0000 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญออกใหม จํานวน 4,542,034,141 หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50บาท
ตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวนการถือหุนในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิมโดย
เสนอขายในราคา 0.87 บาทตอหุน (“Rights Offering”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน               

 ประธานฯ  ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน  

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอตอที่ประชุมดังนี้  
1. เพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน

ธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม  
2. เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น 
คณะกรรมการจึง เห็นควรให มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

15,140,113,803.50  บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุน
แตละรายถืออยู (Rights Offering) และขออนุมัติหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุนใหมตอ 20 
หุนเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทตอหุน และในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนให
ปดเศษทิ้งทั้งจํานวน 

(2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกใหแกผูถือหุนเดิม ธนาคารจะดําเนินการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว รวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้ง ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซ้ือหุนเกิน
สิทธิตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรร และในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษ
หุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งมีจํานวนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุน
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สามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวน
หุนสามัญเดิมที่ถืออยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนที่
เหลือและเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งดังกลาวไปจนกระทั่งไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก  

(3)  มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร            
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไม
จํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชําระคาหุน อัตราสวนการจองซ้ือ
หุน การจองซ้ือเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขา
เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (3) ลงนามในคําขออนุญาตใดๆ คําขอ
ผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการ
และการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเขาจดทะเบียน   
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (4) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว 

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน 

 ถามเก่ียวกับอัตราสวนของ Pre Provision Operating Profit  และ Loan Loss Coverage ในไตรมาส 3/2561 และ 

ไตรมาส 4/2561  

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา กําไรกอนต้ังสํารองและกอนหักภาษีของธนาคารหรือ Pre Provision Operating Profit  เปนตัวเลขท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการสรางรายไดของธนาคาร แตการเกิดหนี้ NPL จะสงผลกระทบตอผลประกอบการของธนาคารโดย

จะตองมีการต้ังสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ในปนี้ธนาคารตองมีการต้ังสํารองเพิ่มขึ้นเพื่อใหมี Loan Loss Coverage 

ประมาณรอยละ 100   ตามเปาหมายที่ต้ังไว สําหรับในชวงครึ่งปหลัง ธนาคารยังคงมุงเนนไปที่การเพิ่มความสามารถ

ในการทํากําไรหรือ Pre Provision Operating Profit  ในขณะที่ในอนาคตหลังจากปนี้ คาดวาตัวเลขสํารองเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญนาจะลดลง เนื่องจากในชวง 2 ปที่ผานมา การต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอัน

เนื่องมาจากการไหลของหน้ีปกติไปเปนหนี้ที่มีปญหา ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการจัดชั้นและมีการต้ังสํารองหลังจาก

หักมูลคาหลักประกันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม คาดวาหลังจากปนี้ เศรษฐกิจโดยรวมมี
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แนวโนมดีขึ้น  และปญหาเก่ียวกับหนี้เสียก็คาดวาจะลดลงเชนเดียวกัน 

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน       

 ถามเก่ียวกับงบการลงทุนใน Mobile Banking Application  

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ชี้แจงวา ปจจุบันลูกคาใชบริการ Digital Banking มากขึ้น ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจึงพิจารณาการนําเงินบางสวนมาลงทุนดานเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการใหบริการ

ลูกคาไดดีย่ิงขึ้น โดยวงเงินที่นํามาลงทุนดานเทคโนโลยี ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจและการคาดการณในอนาคต ซึ่งหาก

เทียบฐานลูกคาของธนาคารกับธนาคารแหงอื่น ธุรกิจของธนาคารมีขนาดคอนขางเล็ก โดยฐานลูกคาของธนาคารมี

ประมาณ 800,000 – 1,000,000 ราย ขณะที่ธนาคารขนาดใหญมีลูกคาประมาณ 10-15 ลานราย ดังนั้น สัดสวนใน

การลงทุนดานเทคโนโลยี จึงคอนขางแตกตางกันมาก 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนชิ ประธานกรรมการ 

 กลาวเสริมวา ปจจุบันการทําธุรกิจธนาคารมีการแขงขันกันคอนขางสูง  เนื่องจากมีการใหบริการธุรกรรมที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาในปจจุบัน เชน การออกตราสารหน้ี การระดมเงินสกุลเงินดิจิตอล (crypto-

currency)  หรือแมกระท่ังการเขามาของ Fin Tech ซึ่งทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไปเปนโลก online มากขึ้น 

ทุกคนจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดไดในกระแสดิจิตอลที่เขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต  การเพิ่มทุน

ของธนาคารก็เชนเดียวกัน ถือวาเปนส่ิงจําเปน นอกเหนือจากเพื่อการลงทุนแลว ก็เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความ

คลองตัวและปรับเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน 

 เสนอใหธนาคารพิจารณาลดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จากราคาหุนละ 0.87 บาท เปนราคาหุนละ 0.80 บาท  

 เสนอแนะใหธนาคารวิเคราะหตนทุนกับประโยชนที่ธนาคารจะไดรับจากการขายหนี้ NPL   

 แสดงความเห็นวา แม CIMB Bank Berhad จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 94.11  ก็ขอใหธนาคารยังคงสถานะเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน 

 กลาวช่ืนชมที่ธนาคารไดมีการริเร่ิมเปดสาขาของธนาคาร (banking agent) ในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน ซึ่งทําให

ลดตนทุนในการประกอบการลง  
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เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงใหทราบวา วาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
จัดสรรหุนสามัญออกใหม จํานวน 4,542,034,141 หุน  โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของ
ธนาคารตามสัดสวนการถือหุนในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิม โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาท ตอหุน (“Rights 
Offering”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบหมายใหคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ 
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 28,564,143,645 97.4021 

2. ไมเห็นดวย 761,855,791 2.5978 

3. งดออกเสียง 0 0 0.0000 

4. บัตรเสีย 0 0 0.0000 

 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขาประชุมและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารใหดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนตอไป 

เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได
กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดกรุณาสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน และขอปดประชุม 

 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
ลงชื่อ - จักรมณฑ ผาสุกวนิช - ประธานที่ประชุม 

        (นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช) 

 

 

ลงชื่อ        - เศรษฐจักร ลียากาศ - เลขานุการบริษัท 

         (นายเศรษฐจักร ลียากาศ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 


