รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจัดขึ้นเมื่อ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 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.

นายกิตติพนั ธ อนุตรโสตถิ

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการทีไ่ มเขารวมประชุม
1.

นางวาทนันทน พีเทอรสิค

กรรมการอิสระ

2.

ดาโตะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ

ผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุม
1.

นายสุธีร โลวโสภณกุล

2.
3.
4.

นายอดิศร เสริมชัยวงศ
นายอาทิตย มาสถิรกุล
นายพรชัย ปทมินทร

5.

นางบุษกร พุทธินันทน

ผูบริหารสูงสุดรวมธุรกิจขนาดใหญและผูบริหารสูงสุดธุรกิจ
บริหารเงิน
ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย
ผูบริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารสูงสุดรวมธุรกิจขนาดใหญและผูบริหารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ผูบริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ

6.
7.
8.
9.

นางวรีมน นิยมไทย
นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ
นางกนกไพ วงศสถิตยพร
นายเจสัน ลีออง กอก ยิว

ผูบริหารสูงสุดพาณิชยธนกิจ
ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
ผูบริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
ผูบริหารสูงสุดการเงิน
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10.

นายตัน คีท จิน

ผูบริหารสูงสุดกลยุทธ

11.
12.
13.

นายประภาส ทองสุข
นายอาคาช รัทเก
นายจิตติวัฒน กันธมาลา

ผูบริหารสูงสุดสื่อสารองคกร
ผูบริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผูบริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ

14.

นางสาวปาจรีย ทองวานิช

ผูบริหารสูงสุดกฎหมาย

15.

นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ

ผูบริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณลูกคา

16.

นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผูบริหารสูงสุดกํากับการปฏิบัติงาน และรักษาการ ผูบริหาร
สูงสุด สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม (บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด)
1.
2.

น.ส. พรพรรณ ชยะสุนทร
น.ส. พัทธภาอรฑ โชติวัฒนะกุล

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ ไดกลาวขอบคุณและขอตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งนี้ และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 126 ราย รวมจํานวนหุนได 6,539,109
หุน ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 96 ราย รวมจํานวนหุนได 29,311,782,091 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง
และผูถือหุนที่มอบฉันทะเปนจํานวน 222 ราย และจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งสิ้น 29,318,321,200 หุน คิดเปนรอยละ
96.8233 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบริหารธนาคาร
และที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุม ซึ่งปรากฏตามรายชื่อผูเขารวมประชุมดังกลาวขางตน และไดมอบหมายใหนาย
เศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนและความ
โปรงใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารไดเชิญผูถือหุนจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สักการะ เปนสักขี
พยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคาร
ตอจากนั้น เลขานุการบริษัทไดชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงสรุปดังนี้
กรณีไมมีผูถือหุนทานใด” ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนทาย
ของการรายงานวา “ผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ”
กรณีมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหเปนผูมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื่องหมายถูก () ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให 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” ในวาระนั้นๆ
สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแลววา “เห็น
ดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคออกเสียงลงคะแนนไว
ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งธนาคารไดบันทึกคะแนนในวาระดังกลาวไวลวงหนาแลว
นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ดังนั้น
จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผูเขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียน
ไว
ผูถือหุนที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแลว จะไมนับเปนองคประชุมสําหรับวาระการประชุมที่มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้แลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถอื หุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(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 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
15,140,113,803.50 บาท เปนทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และแข็งแกรงใหแกธนาคาร และใหธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหธนาคารดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อเสริมสรางความมั่นคง รวมถึงใหธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50 บาท โดยเปนการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (“หุนที่เสนอขาย”) เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิม โดยกําหนดราคา
เสนอขายที่ 0.87 บาทตอหุน ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามราคาที่เสนอขายจะทําให
ธนาคารมีเงินทุนที่ไดจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 3,951,569,702.67 บาท
ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดังนี้
เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน
1) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลองตัว และเพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เทียบเคียงกับคูแขง
ในธุรกิจธนาคาร และ
2) เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวาการระดมทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนมีความจําเปน
และแนวทางการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้
1) ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุนอาจเปนดังนี้
= (ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพย 7 วันทําการ กอนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่
20 กรกฎาคม 2561 = 0.8876 บาทตอหุน
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้ง
นี้) / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้) = 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 ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561
และ
EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้)
= 0.0077 ตอหุน
ดังนั้น การลดลงของ EPS = รอยละ 12.50
ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering)
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น
ความสมเหตุ ส มผลของการเพิ่ ม ทุ น และแผนการใช เ งิ น รวมถึ ง ความเพี ย งพอของแหล ง เงิ น ทุ น (กรณี
แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู
(Rights Offering) ไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น โดย
CIMB Bank Berhad ไดแจงใหธนาคารทราบวา CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อ
เสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคาร
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใชเงินตาม
แผน
คณะกรรมการไดพิจารณาการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู
ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขางตนแลวเห็นวาเมื่อธนาคารไดรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนจากการ
เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จะทําใหธนาคารมี
สวนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจไดตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานตอที่ประชุม
ผูถือหุน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ขอใหชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวาวั ตถุประสงคหลักของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อ เสริ มสรางความแข็งแกรง ดานสถานะทางการเงินของ
ธนาคาร ซึ่งตัววัดความแข็งแกรงของสถานะทางการเงินหรือความแข็งแกรงของงบดุลธนาคารคือ เงินกองทุนขั้นที่
1 ที่เปนสวนของเจาของ หรือ Common Equity Tier 1 (CET 1) ซึ่งกอนจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ธนาคารมี
CET 1 เทากับรอยละ 12.73 ในขณะที่คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 14.40 ดังนั้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ครั้งนี้จะทําใหสถานะทางการเงินธนาคารมีความแข็งแกรงโดยจะมี CET 1 เทากับรอยละ 14.38 เทากับคาเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหกับ ลูกคาของธนาคารวาธนาคารมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ
แข็งแกรง



นอกจากนั้น ปจจุบันกลุมลูกคาธนาคารแบงไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมลูกคารายยอย กลุมลูกคาพาณิชยธนกิจ
กลุมลูกคารายใหญและกลุมลูกคาธนบดีธนกิจ โดยกลุมลูกคารายยอย และกลุมลูกคาธนบดีธนกิจ สวนใหญจะ
เปนลูกคาบุคคลซึ่งมีการลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑซึ่งเปนตราสารที่ออกโดยธนาคารและจะคํานึงถึงความมั่นคงของ
สถานะทางการเงินของธนาคารเปน สําคัญในการพิจารณาลงทุน การที่ธนาคารมี CET1 ในระดับ ที่ไมต่ํากว า
คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม จะเปนปจจัยหลักในการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกลูกคา 2 กลุมดังกลาว สําหรับลูกคากลุมที่ 3
ซึ่งเปนกลุมลูกคารายใหญไดแกสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทประกัน และบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ โดยหลัก
แลว บริษัทเหลานี้จะมีการระดมเงินในลักษณะกึ่งเงินฝากในรูปแบบตางๆ และนําเงินที่ระดมไดไปลงทุนตอ เชน
บริษัทประกันภัย จะมีการรับเงินคาเบี้ยระยะยาวซึ่งจําเปนตองหาแหลงลงทุนระยะยาวเชนกันที่มีความมั่นคง
ดังนั้น ความแข็งแกรงทางการเงินจะมีผลอยางมากในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาสถาบันการเงินเหลานี้
ธนาคารจึงมีความจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อสรางความแข็งแกรงทางดานการเงินตามที่ชี้แจง
ขางตน

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดสําหรับผูถือหุนตางชาติรายใหญ 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 แตจะไมสามารถเพิ่มสัดสวนการถือหุนไดเวนแตสัดสวนผูถือหุนที่มิใชสัญชาติ
ไทยทุกรายรวมกันถือหุนไมเกินรอยละ 49
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นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


เมื่อ CIMB Bank Berhad เขามาถือหุน มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนกี่ครั้งและแตละครั้งมีสัดสวนเทาใด รวมทั้งประวัติ
การจายเงินปนผลของธนาคาร

นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท


ชี้แจงวา ความเปนมาเริ่มจาก CIMB Bank Berhad ไดมีการซื้อหุนจากกองทุนฟนฟูฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2551 จํานวน 5.9 พันลานบาท มีการทํา Tender Offer เมื่อป 2552 จํานวนเงิน 6.9 พันลานบาท และธนาคารมี
การเพิ่มทุนไปแลวทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเพิ่มทุน

ป

เงินที่ธนาคารไดรับจากการ
เพิ่มทุนโดยประมาณ
(ลานบาท)

CIMB Bank Berhad ซื้อหุนจาก

2551

5,900

Tender Offer

2552

6,900

เพิ่มทุนครั้งที่ 1

2552

2,400

เพิ่มทุนครั้งที่ 2

2553

2,800

เพิ่มทุนครั้งที่ 3

2555

4,600

เพิ่มทุนครั้งที่ 4

2558

3,500

เพิ่มทุนครั้งที่ 5

2560

5,300

กองทุนฟนฟูฯ

รวมประมาณ

31,400

สําหรับประวัติการจายเงินปนผล ที่ผานมา ธนาคารมีการจายเงินปนผลรวม 3 ครั้ง ตั้งแตป 2557-2559
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ถามวา จากคําชี้แจงที่วา การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทําใหธนาคารมีความแข็งแกรงทางการเงินโดยจะทําให CET 1
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 14.38 แตเนื่องจากการประกอบธุรกิจของธนาคาร เชน การปลอยสินเชื่อ หากมีการควบคุมไมดี
พอ จะมีความเสี่ยงจากการตั้งสํารองฯ เปนตน ดังนั้น ธนาคารก็อาจจะมี CET 1 ต่ํากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมอีกใช
หรือไม
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นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หากไมมีการควบคุมที่ดีเพียงพอ ก็จะสงผลกระทบตอเงินทุน เนื่องจากจะ
เกิดปญหาคุณภาพหนี้ ทําใหมีหนี้สงสัยจะสูญซึ่งธนาคารจะตองมีการตั้งสํารอง ทําใหมีผลกระทบตอฐานเงินทุน
หรือ CET 1 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากปญหาคุณภาพหนี้ ธนาคารคาดวาปนี้ปญหาคุณภาพหนี้จะดีขึ้น
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในชวง 3-4 ปที่ผานมา เกิดปญหาในหลายภาคอุตสาหกรรมคอนขางมาก เชนธุรกิจโรงสี
ขาวที่ธนาคารไดเคยมีการปลอยสินเชื่อไป จะเห็นวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการสนับสนุนราคาขาว ทําใหธุรกิจโรงสีขาวตางๆ ไมเฉพาะลูกคาของธนาคาร ประสบปญหาดานสภาพ
คลองและการดําเนินธุรกิจ ทําใหเปนหนี้มีปญหา สําหรับธนาคาร นอกจากกลุมธุรกิจโรงสีขาวแลว ก็ไมมีกลุมธุรกิจ
อื่นที่มีการกระจุกตัวของสินเชื่อจนเปนที่นากังวล หากยอนกลับไปในป 2559-2560 ซึ่งธนาคารมีหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น ณ ขณะนั้น อัตราเงินสํารองเมื่อเทียบกับหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร (Loan Loss Reserve) อยูในระดับ
ประมาณรอยละ 100 เมื่อเทียบกับตลาด ณ ปจจุบันที่อยูประมาณรอยละ 140 เนื่องจากเมื่อมีหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดเพิ่มขึ้น ธนาคารจะตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้นเชนกัน ธนาคารพยายามจะรักษาอัตราสวน Loan Loss Reserve
ไมใหต่ํากวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งจะตองทยอยดําเนินการ ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จในคราวเดียวได
เนื่องจากจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงานของธนาคาร โดยในชวง 2 ปที่ผานมา ธนาคารไดใหความสําคัญกับเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น มีการพิจารณาถึงกลุมลูกคาที่มีแนวโนมจะเกิดปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดเพื่อที่ธนาคารจะเขาไปดูแลอยางใกลชิด เมื่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดปญหา เปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดปญหาหนี้เสียตามมา แตวิธีการบริหารของธนาคาร คือ จะพิจารณาวาธุรกิจที่มีปญหานั้น
หากเปนปญหาระยะสั้นและลูกคาใหความรวมมือกับธนาคารรวมทั้งมีความมุงมั่นในการแกปญหาดวยกัน โดย
ปกติธนาคารก็จะชวยเหลือโดยการผอนผันการชําระหนี้เพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได นอกจากการ
แกไขปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่มีอยูในพอรตแลว ธนาคารก็ยังคงตองใหความสําคัญกับอัตราการเติบโตของ
สินเชื่อเพื่อการแขงขันกับตลาด โดยในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเติบโตที่ดีในกลุมลูกคารายยอยของธนาคาร และ
กลุมลูกคารายใหญที่มีการชะลอตัวเมื่อปที่ผานมาก็กลับมาเติบโตดานสินเชื่อไดดีในปนี้ สวนกลุมที่ยังคงตอง
ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อคือ กลุมลูกคาพาณิชยธนกิจหรือ SME โดยตัวเลขหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของ SME
ยังคงเพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและทุกไตรมาส จากการรายงานผลประกอบการในรอบ 6 เดือนที่ผานมาของ
ธนาคารพาณิชยตางๆ สวนใหญอัตราการเติบโตของสินเชื่อจะกระจุกตัวอยูที่กลุมลูกคารายยอยและ SME ในขณะ
ที่กลุมลูกคาขนาดใหญมีความตองการสินเชื่อไมสูงมากนัก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ํา มีสภาพคลองสูง
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดตราสารหนี้ บริษัทที่มีอันดับเครดิตที่ดีและมีความนาเชื่อถือสูง ก็จะเปลี่ยนจากการ
ขอสินเชื่อจากธนาคารไปเปนการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้แทน

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ถามวา นอกเหนือจากการเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering (RO) แลว ธนาคารไดมีการพิจารณาการเพิ่มทุนใน
ลักษณะหุนบุริมสิทธิ (Preferred Share) หรือไม และเมื่อมีการเพิ่มทุนแลว ธนาคารจะสามารถจายเงินปน
-8-

ผลตอบแทนผูถือหุนที่ซื้อหุนเพิ่มทุนไดหรือไม นอกจากนั้น ผูถือหุนจะมีความมั่นใจไดอยางไรวา การเพิ่มทุนครั้งนี้
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานของธนาคาร และหลังจากการเพิ่มทุนในปนี้แลว จะไมมีการเพิ่มทุนอีกในปหนาหรือ
ปตอๆ ไป
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา สําหรับการพิจารณาเรื่องการออกหุนบุริมสิทธิแทนหุนสามัญ นั้น ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหเฉพาะหุนสามัญเทานั้นที่สามารถนับรวมอยูในเงินกองทุนขั้นที่ 1 (CET 1) ดังนั้น เพื่อใหธนาคารมี CET
1 อยูในระดับใกลเคียงกับอุตสาหกรรม จึงตองเพิ่มทุนเปนหุนสามัญเทานั้น สวนการจายเงินปนผลสําหรับหุนเพิ่ม
ทุนใหม เนื่องจากราคาหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ มีความผันผวนและการจายเงินปนผลจะตองขึ้นกับผลการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ ธนาคารจึงไมสามารถรับรองวาจะมีการจายเงินปนผลได



สําหรับการเพิ่มทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน จํานวนเงิน 3,951,569,702.67 บาทในครั้งนี้วาจะเพียงพอหรือไม
นั้น ปจจัยหนึ่งที่ธนาคารใชพิจารณาในการกําหนดวงเงินเพิ่มทุน คือ CET 1 ซึ่งธนาคารตองรักษาระดับให
เทียบเคียงไดกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม อีกปจจัยหนึ่งคือ การประมาณการแผนธุรกิจของธนาคารในอีก 5 ปขางหนา
วา เมื่อธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารจะตองมีอัตราสวน CET 1 ในระดับเทาใดเพื่อไมใหต่ํากวาคาเฉลี่ย
อุตสาหกรรม จากการพิจารณาปจจัยดังกลาว จึงเห็นวา วงเงินเพิ่มทุนประมาณ 4,000 ลานบาท นาจะเพียงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจในอีก 5 ปขางหนา

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับแนวโนมหรือทิศทางที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะควบรวมกับธนาคารอื่น เพื่อรองรับการขยายตัวของ
AEC

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ธนาคารมุงการเจริญเติบโตจากภายใน (organic growth) เนื่องจากเชื่อวาธนาคารยังมีศักยภาพและมี
ความแตกตางของผลิตภัณฑซึ่งสามารถสรางการเจริญเติบโตจากภายในได จึงมิไดพิจารณาเรื่องการควบรวมกับ
ธนาคารอื่น โดยปกติของธุรกิจธนาคาร เมื่อมีการควบรวมกัน กิจการจะขยายใหญขึ้นหากฐานลูกคาไมทับซอนกัน
แตปจจุบัน ไมวาการควบรวมจะเกิดขึ้นกับธนาคารใด ประโยชนที่ธนาคารดังกลาวจะไดจากการควบรวม คือ การ
ลดตนทุนซึ่งจะเกิดจากการลดอัตรากําลังและการปดสาขา นอกจากนั้น ในชวง 2-3 ปที่ผานมา หลายธุรกิจของ
ธนาคารมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ โดยธนาคารไมไดเนนรายไดจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากการปลอยสินเชื่อ
แตเพียงอยางเดียว แตมีการเพิ่มรายไดจากคาธรรมเนียม ซึ่งถึงแมธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะเปนธนาคารขนาดเล็ก
แตสาขาและทีมงานการขายของธนาคารมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพื่อเสนอขายแกลูกคา ธนาคารเคยทํา
การสํ า รวจพบว า ความสามารถในการขายต อ สาขาของธนาคารไม ไ ด ด อ ยไปกว า ธนาคารอื่ น ๆ ในประเทศ
ตัวอยางเชน การขายผลิตภัณฑประเภทประกัน หรือกองทุน ธนาคารสามารถทํายอดขายตอเดือนไดเทียบเทากับ
ธนาคารที่ทํายอดขายสูงสุดในอุตสาหกรรมในขณะที่ธนาคารมีเพียง 80 สาขา เทียบกับธนาคารอื่นๆ ซึ่งมี 800-9-

1,000 สาขา แตมีเปาในการขายเทากัน ซึ่งหมายความวาพนักงานของธนาคารมีศักยภาพในการขายไมไดดอยไป
กวาธนาคารอื่น ธนาคารตระหนักดีวา ปจจุบันทุกธนาคารเริ่มเปดกวางมากขึ้นเพราะคนที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
คือลูกคา ธนาคารเองโดยเฉพาะสายงานลูกคารายยอยและสายงานธนบดีธนกิจ ไดเริ่มนําผลิตภัณฑขององคกร
อื่นๆเขามารวมขายใหกับลูกคาของธนาคารดวย หรือที่เรียกวา Open Architecture นอกจากนั้น ตามแผนธุรกิจใน
ระยะเวลา 5 ปขางหนา ธนาคารจะมีการขยายธุรกิจใน 4 กลุมธุรกิจหลัก อันไดแก กลุมลูกคารายยอย กลุมลูกคา
พาณิชยธนกิจ กลุมลูกคารายใหญและกลุมลูกคาธนบดีธนกิจตามที่กลาวไวแลว แตจะมีการดําเนินการดวยความ
รอบคอบ เชน กลุมลูกคาพาณิชยธนกิจ ธนาคารจะดําเนินการดวยความระมัดระวังโดยจะตองมีการสรางเครื่องมือ
เพื่อใหมีความมั่นใจวา การขยายธุรกิจ SME จะไมประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวนสูงหรือมีปญหา
ทุจริตเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา เปนตน
นายภานุ ตั้งพูลสินธนา ผูถือหุน


ถามวา ธนาคารไดมีการเพิ่มทุนมาแลวจํานวน 31,353 ลานบาทตามที่ชี้แจง แตในเอกสารระบุวาธนาคารมีทุนจด
ทะเบียนประมาณ 15,000 ลานบาท และจะเพิ่มทุนครั้งนี้อีกประมาณ 4,000 ลานบาท แตเหตุใดทุนจดทะเบียน
ของธนาคารจึงเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 17,000 ลานบาท

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา วงเงินจํานวน 31,353 ลานบาทมาจากการที่ CIMB Bank ซื้อหุนจากกองทุนฟนฟูฯ เมื่อป 2551 ทํา
tender offer ในป 2552 และเพิ่มทุน 5 ครั้งในป 2552, 2553, 2555, 2558 และ 2560 ในการเพิ่มทุนแตละครั้ง
(ครั้งที่ 2-4) ราคาหุนที่เสนอขายอยูที่หุนละ 1.00 บาทซึ่งสูงกวาราคาพาร (ราคาพาร 0.50 บาท) ดังนั้น ราคาหุนที่
เสนอขาย สวนหนึ่งคือราคาพารและอีกสวนหนึ่งเปนสวนที่เกินจากราคาพาร หรือสวนล้ํามูลคาหุน ซึ่งเปนสวนที่
ธนาคารบันทึกบัญชีไวใน CET 1

นายภานุ ตั้งพูลสินธนา ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการกําหนดราคาขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคาหุนละ 0.87 บาท

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน


ถามวา เหตุใดจึงไมกําหนดราคาขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 1 บาทเทากับการเพิ่มทุนในครั้งกอน ๆ

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา การกําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคาหุนละ 0.87 บาท ไดมีการพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยฯ 7 วันทําการ กอนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง
ขณะนั้นอยูที่ 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 ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนในสัดสวนเทาเดิมใน
ราคาที่เทากัน
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ


ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการดําเนินธุรกิจหลัก ธนาคารจําเปนตองมีเงินทุนสํารองเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่ง
ไมไดเนนเฉพาะการปลอยสินเชื่อเพียงอยางเดียว หากธนาคารไมเพิ่มทุน ก็ตองระดมเงินโดยการออกหุนกูเพื่อให
ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงและเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ในขณะเดียวกันเมื่อ
ธนาคารมีปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL ธนาคารก็ตองตั้งสํารองใหเพียงพอ

นายสิทธิโชค บุญวาณิชย ผูถือหุน


แสดงความชื่นชมธนาคารซึ่งเปนธนาคารขนาดเล็ก แตสามารถบริหารจัดการทําใหผลการดําเนินงานมีรายไดเพิ่มขึ้น
และแสดงความเห็นวาการเปนธนาคารขนาดเล็กจะทําใหสามารถ focus ธุรกิจไดเฉพาะเจาะจงมากกวาธนาคารขนาด
ใหญ แตเ หตุ ใ ดจึง มี จุ ดบกพรอ งค อ นขา งมาก ซึ่ ง ทํ า ใหธ นาคารไมส ามารถจ า ยเงิ น ป น ผลใหแ ก ผู ถือ หุน ได ใ นชว ง
ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา



แสดงความเห็นวา ขอใหปรับปรุงกระบวนการใหบริการที่สาขาในเรื่องการรับฝากเงินที่ลูกคาจะจายชําระเงินจองซื้อหุน
เพิ่มทุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดมาทําการจองซื้อหุนดวยตนเองแตมอบหมายใหบุคคลอื่นมาทําการจองซื้อหุนแทน ควร
มีขอยกเวนในเรื่องการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเพื่อเปนเอกสารประกอบสําหรับการจองซื้อหุนเพิ่มทุน



แสดงความเห็นวา ขอใหธนาคารเนนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ โดยเฉพาะ SME เพื่อ
ปองกันปญหาการทุจริต

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน


ถามวาการกําหนดขั้นตอนการรับฝากเงินที่ลูกคาจะจายชําระเงินจองซื้อหุนเพิ่มทุน กรณีผูถือหุนไมไดมาทําการจองซื้อ
หุนดวยตนเองแตมอบหมายใหบุคคลอื่นมาทําการจองซื้อหุนแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจหรือไม เนื่องจากเคยจอง
ซื้อหุนผาน Broker ของบริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยไมตองมีหนังสือมอบ
อํานาจเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน แตการรับจองหุนเพิ่มทุนของธนาคาร หากผูถือหุนนําเงินไปชําระคาจองซื้อ
หุนเพิ่มทุนที่สาขา เหตุใดจึงตองมีหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท จึงขอให
ธนาคารพิจารณาการยกเวนการมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อเปนเอกสารประกอบในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน และเพื่อลด
ความยุงยากในการจองซื้อหุนผานสาขาของธนาคาร

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


กลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับความเห็นในเรื่องดังกลาว สําหรับวิธีการชําระเงินคาจองหุนที่สาขาของธนาคาร ขอ
มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจง อยางไรก็ดี ธนาคารมีเอกสารการมอบอํานาจตามกฎเกณฑที่ทางการ
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กําหนดไว ซึ่งหากกรณีผูถือหุนยื่นเอกสารการจองซื้อหุนไมครบถวน อาจทําใหพนักงานของธนาคารปฏิบัติไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวได
นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท


ชี้แจงวา ธนาคารมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนซึ่งตองมีหนังสือมอบ
อํานาจเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน ซึ่งเจาหนาที่ผูรับจองที่สาขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายโดยทั่วไปในเรื่อง
ของการมอบอํานาจใหกระทําการแทน และเปนหลักฐานการแสดงตนของผูจองซื้อหุน (ผูมอบอํานาจ) และ ผูรับมอบ
อํานาจ ดังนั้น หากผูถือหุนไมไดมาทําธุรกรรมดวยตนเองจะตองมีหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรมแทน อยางไรก็
ตาม รับจะนําเรื่องนี้ไปหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการที่เหมาะสมตอไป

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


ชี้แจงวา การจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้เปนการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวน
การถือหุน ดังนั้น วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับการจองซื้อหุนจะมีการกําหนดรายละเอียดไวใน
หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหุนเพิ่มทุน ซึ่งใบมอบอํานาจก็เปนเอกสารสวนหนึ่งที่ผูถือหุนตองจัดเตรียมมาในกรณีที่ผูถือ
หุนไมไดมาจองซื้อหุนเพิ่มทุนดวยตนเอง

นายทวีศักดิ์ พัดพาที ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับคาใชจายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กวาลานบาทหรือประมาณรอยละ 27 ของคาใชจายจากการดําเนินงาน
อื่นๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ สิ้นป 2560 วาประกอบดวยคาใชจายอะไรบาง

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


คาใชจายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กวาลานบาท ประกอบดวย คาใชจายดานการตลาดและสื่อโฆษณา และคาใชจายจาก
การขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขาย เชน รถยนตของธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ
แบบฟอรม และเครื่องเขียน (stationery) ตางๆ ตลอดจนคาใชจายจากการตั้งสํารอง (Provision) ที่ตองตั้งเผื่อการ
เรียกรองภาระผูกพันภายใต Letter of Guarantee ในปที่ผานมามีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งเกิดจากการ write
off ระบบ IT ที่ธนาคารหยุดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Credit Card อยางไรก็ดี สําหรับการเปดเผยรายละเอียดในเรื่อง
อื่นๆ ในงบการเงินนั้น บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคารไดปฏิบัติโดย
เปนไปตามกฎเกณฑตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน


ถามวา หากธนาคารไดรับเงินทุนที่ไดจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 4,000 ลานบาทแลว สัดสวนการตั้ง
สํารองสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL จะเปนจํานวนเทาไร และในป 2562 จะมีการตั้งสํารองฯ เพิ่มขึ้นหรือไม
เพื่อใหเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
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นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ธนาคารตั้งเปาที่จะเพิ่มอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ (Loan Loss Coverage) จากรอยละ
93 ณ สิ้นป 2560 เปนรอยละ 100 ในป 2561 ซึ่งจะทําใหธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้น และยังไมมีแผนใน
การเพิ่มสัดสวนดังกลาวเปนรอยละ 140-150 ในอนาคตอันใกล แตในขณะเดียวกัน ธนาคารจะพยายามขาย NPL
ออกไปบางสวนเพื่อใหการตั้งสํารองหนี้ในอนาคตมีจํานวนลดลง ปจจุบัน NPL ของธนาคารอยูที่ประมาณ 12,000 ลาน
บาท

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน


แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของฝายจัดการและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองใหมีความ
กระชับมากขึ้นเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้นใหแกธนาคาร รวมทั้งเห็นดวยที่ธนาคารมีการขาย NPL บางสวนออกไปเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ NPL ในอนาคต

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แ จงวา ธนาคารมีการบริหารสภาพคลองดวยความระมัด ระวัง และรัก ษาสภาพคลอ งให อยูในระดั บ ที่เหมาะสม
ตลอดเวลาโดยการบริหารอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) ใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไวซึ่งอยูใน
ระดั บ ร อ ยละ 95-97 ส ว นเงิ น ที่ เ หลื อ จะนํ า ไปบริ ห ารสภาพคล อ ง ซึ่ ง ผู ถื อ หุ น เสนอแนะให นํ า ไปลงทุ น เพื่ อ ให ไ ด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน


ถามวา การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เกิดจากการที่ธนาคารจะตองปฏิบัติตามนโยบายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม หรือ IFRS 9 ซึ่งจะมีผลใชบังคับกับธนาคารพาณิชยในป 2562 ใชหรือไม และการที่ธนาคารมีบริษัทลูกหลาย
แหง จะทําใหธนาคารมีความเสี่ยงในการตั้งสํารองฯ เพิ่มขึ้นหรือไม

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานของธนาคารในระยะเวลา 5 ปขางหนาตามที่ไดชี้แจงไปแลว
รวมถึงการคาดการณถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีเปน IFRS 9 CIMB Group ซึ่งเปน
บริษัทแมของธนาคารที่มาเลเซียไดเริ่มใช IFRS9 แลวในปนี้ ซึ่งทําใหธนาคารทราบลวงหนาถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นได สําหรับบริษัทลูกของธนาคารนั้น มีจํานวนไมมากเพียง 3 แหง ไดแก บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด ซึ่งทํา
ธุรกิจเกี่ยวกับการปลอยสินเชื่อรถยนต บริษัท เวิลด ลีส จํากัด ทําธุรกิจในการปลอยสินเชื่อรถจักรยานยนต และบริษัท
ซีที คอลล จํากัด ทําธุรกิจการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางโอนธุรกิจมาใหธนาคารเพื่อบริหารเอง อยางไรก็ดี ใน
การพิ จ ารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงระบบบั ญ ชี ธนาคารจะมองเปน ภาพรวม คือ เปน งบการเงิน รวม
(Consolidated Financial Statement) ซึ่งจะรวมผลประกอบการของบริษัทลูกเขามาดวย อยางไรก็ดี ธนาคารมีการตั้ง
สํารองหนี้สูญไวจํานวนหนึ่งซึ่งเพียงพอสําหรับรองรับการเปลี่ยนระบบบัญชีไปสู IFRS 9 สําหรับปญหาเกี่ยวกับสถานะ
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ของลูกหนี้ ธนาคารไดมีการปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให conservative มากขึ้น เชน การประเมินราคา
เครื่องจักรเปนหลักประกันในการปลอยสินเชื่อ ไดมีการคํานึงถึงมูลคาของเครื่องจักรที่จะลดลงอยางมากหากลูกหนี้เปน
NPL และไมมีการใชงานเครื่องจักรในการผลิต เปนตน ดังนั้น การตั้งสํารองในชวงปที่ผานมา จึงไดคํานึงถึงผลกระทบ
ของการลดลงของมูลคาหลักประกันไวแลว
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับตัวเลขจํานวนเงินประมาณ 5,000 - 6,000 ลานบาทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมป 2560 ซึ่งเกิดจากหนี้
สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาวาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช IFRS 9 หรือไม นอกจากนั้น อยาก
ทราบวาธนาคารมีการเรียกเก็บหนี้สูญหรือมีการขายหนี้ NPL ออกไปบางหรือไม

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา การเพิ่มขึ้นของเงินสํารองฯ จะเกิดจากการตั้งสํารองทั่วไปและตั้งสํารองสําหรับหนี้ที่ไหลเปน NPL ซึ่งเปนหนี้ที่
มีการจัดชั้นและจะตองมีการตั้งสํารองเต็มจํานวนหลังจากหักมูลคาหลักประกันแลว ซึ่งเปนไปตามเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย



นอกจากนั้น ธนาคารมีการขายหนี้ NPL ออกไปบางสวนซึ่งจะตองผานคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติ โดยปกติ
แลวในการดําเนินงาน ธนาคารจะตองประเมินมูลคาที่เหลือของหนี้ NPL ตนทุนในการเรียกเก็บหนี้ในอนาคต รวมทั้ง
โอกาสในการเรียกเก็บหนี้ไดเทียบกับราคาที่ธนาคารไดรับการเสนอซื้อจากผูที่สนใจจะซื้อหนี้ NPL เพื่อทําการวิเคราะห
วาวิธีใดเหมาะสมที่สดุ ในการบริหารจัดการหนี้ NPL นั้นๆ

นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน


ถามวาคาเงินริงกิตของประเทศมาเลเซียที่ลดลงจะสงผลกระทบตอธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย หรือไมอยางไร

ดาโตะ โรเบิรต แช็บ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ


ชี้แจงวา การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเมืองของประเทศมาเลเซียจะไมสงผลกระทบกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เนื่องจากผลประกอบการของกลุม CIMB ในไตรมาส 2/2561ที่เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาหที่ผานมา กลุม CIMB มีผลกําไร
ประมาณ 3.6 พันลานริงกิตในครึ่งปแรก ซึ่งเปนผลกําไรสูงสุดในประวัติศาสตรของกลุม CIMB

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนน
เสียง โดยแจงวา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50 บาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่ง
ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายที่หุนละ 0.87 บาท
ตอหุน โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
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จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

28,560,804,225

97.3923

764,702,892

2.6076

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

มติที่ลง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวาเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระที่ 2
ขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร โดยเสนอใชขอความ
ดังตอไปนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

17,411,130,874.00 บาท

แบงออกเปน

34,822,261,748 หุน

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

0.50 บาท

หุนบุริมสิทธิ

34,822,261,748 หุน
- หุน

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสิบเอ็ดลานหนึ่งแสน
สามหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาท)
(สามหมื่ น สี่ พั น แปดร อ ยยี่ สิ บ สองล า นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน)
(หาสิบสตางค)
(สามหมื่ น สี่ พั น แปดร อ ยยี่ สิ บ สองล า นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน)
(-)”

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุม
ผูถือหุน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผถู ือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงวา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 2 ตามที่เสนอขางตน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร
หรื อ กรรมการผู จั ด การใหญ แ ละประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร มอบหมายในการจดทะเบี ย นแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งและ/หรือคําแนะนําของ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

28,563,582,897

97.4018

761,924,220

2.5981

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

มติที่ลง
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย

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”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอตอที่ประชุมดังนี้
1. เพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน
ธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการจึ ง เห็ น ควรให มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารจากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
15,140,113,803.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุน
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 ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อหุนเกิน
สิทธิตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรร และในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษ
หุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งมีจํานวนเหลือนอยกวาจํานวนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุน
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สามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวน
หุนสามัญเดิมที่ถืออยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนที่
เหลือและเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งดังกลาวไปจนกระทั่งไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
(3) มอบหมายให ค ณะกรรมการธนาคารและ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไม
จํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชําระคาหุน อัตราสวนการจองซื้อ
หุน การจองซื้อเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขา
เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (3) ลงนามในคําขออนุญาตใดๆ คําขอ
ผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการ
และการยื่น คําขออนุญ าต คํา ขอผอ นผัน ตา งๆ เอกสารและหลักฐานที่จํา เปน ที่เกี่ย วของตอ หนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (4) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว
ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับอัตราสวนของ Pre Provision Operating Profit และ Loan Loss Coverage ในไตรมาส 3/2561 และ
ไตรมาส 4/2561

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา กําไรกอนตั้งสํารองและกอนหักภาษีของธนาคารหรือ Pre Provision Operating Profit เปนตัวเลขที่แสดงถึง
ความสามารถในการสรางรายไดของธนาคาร แตการเกิดหนี้ NPL จะสงผลกระทบตอผลประกอบการของธนาคารโดย
จะตองมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปนี้ธนาคารตองมีการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นเพื่อใหมี Loan Loss Coverage
ประมาณรอยละ 100 ตามเปาหมายที่ตั้งไว สําหรับในชวงครึ่งปหลัง ธนาคารยังคงมุงเนนไปที่การเพิ่มความสามารถ
ในการทํากําไรหรือ Pre Provision Operating Profit ในขณะที่ในอนาคตหลังจากปนี้ คาดวาตัวเลขสํารองเผื่อหนี้
สงสั ยจะสูญ น า จะลดลง เนื่อ งจากในช ว ง 2 ป ที่ผา นมา การตั้ง สํา รองค า เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสูญ มี จํา นวนเพิ่มขึ้ น อั น
เนื่องมาจากการไหลของหนี้ปกติไปเปนหนี้ที่มีปญหา ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการจัดชั้นและมีการตั้งสํารองหลังจาก
หักมูลคาหลักประกันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม คาดวาหลังจากปนี้ เศรษฐกิจโดยรวมมี
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แนวโนมดีขึ้น และปญหาเกี่ยวกับหนี้เสียก็คาดวาจะลดลงเชนเดียวกัน
นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน


ถามเกี่ยวกับงบการลงทุนใน Mobile Banking Application
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร



ชี้แจงวา ปจจุบันลูกคาใชบริการ

Digital Banking มากขึ้น ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจึงพิจารณาการนําเงินบางสวนมาลงทุนดานเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการใหบริการ
ลูกคาไดดียิ่งขึ้น โดยวงเงินที่นํามาลงทุนดานเทคโนโลยี ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจและการคาดการณในอนาคต ซึ่งหาก
เทียบฐานลูกคาของธนาคารกับธนาคารแหงอื่น ธุรกิจของธนาคารมีขนาดคอนขางเล็ก โดยฐานลูกคาของธนาคารมี
ประมาณ 800,000 – 1,000,000 ราย ขณะที่ธนาคารขนาดใหญมีลูกคาประมาณ 10-15 ลานราย ดังนั้น สัดสวนใน
การลงทุนดานเทคโนโลยี จึงคอนขางแตกตางกันมาก
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ


กลาวเสริมวา ปจจุบันการทําธุรกิจธนาคารมีการแขงขันกันคอนขางสูง เนื่องจากมีการใหบริการธุรกรรมที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาในปจจุบัน เชน การออกตราสารหนี้ การระดมเงินสกุลเงินดิจิตอล (cryptocurrency) หรือแมกระทั่งการเขามาของ Fin Tech ซึ่งทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไปเปนโลก online มากขึ้น
ทุกคนจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดไดในกระแสดิจิตอลที่เขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต การเพิ่มทุน
ของธนาคารก็เชนเดียวกัน ถือวาเปนสิ่งจําเปน นอกเหนือจากเพื่อการลงทุนแลว ก็เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความ
คลองตัวและปรับเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน


เสนอใหธนาคารพิจารณาลดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จากราคาหุนละ 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


กลาวชื่นชมที่ธนาคารไดมีการริเริ่มเปดสาขาของธนาคาร (banking agent) ในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน ซึ่งทําให
ลดตนทุนในการประกอบการลง
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เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงใหทราบวา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
จัดสรรหุนสามัญออกใหม จํานวน 4,542,034,141 หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของ
ธนาคารตามสัด ส ว นการถื อ หุน ในอัต รา 3 หุ น ใหม ตอ 20 หุ น เดิ ม โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาท ต อ หุน (“Rights
Offering”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบหมายใหคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

มติที่ลง

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

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขาประชุมและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารใหดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนตอไป

เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได
กลา วขอบคุณ ผูถือ หุ น และผู รับ มอบฉั น ทะจากผูถือ หุน ที่ไ ดกรุณ าสละเวลามารว มประชุม และไดเสนอขอ คิดเห็น ที่เป น
ประโยชน และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

- จักรมณฑ ผาสุกวนิช -

ประธานที่ประชุม

(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ลงชื่อ

- เศรษฐจักร ลียากาศ -

เลขานุการบริษัท

(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
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