รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที 26
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครังที 26 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดขึนเมือ
วันศุกร์ที 26 มิถนุ ายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้
และแจ้งต่อทีประชุมว่าประธานกรรมการ - ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง และกรรมการซึงอยู่ต่างประเทศ 4 ท่าน ได้แก่
เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มดั นางสาวเซรีนา่ ตัน เหม่ ชเว็น และ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ เนืองจากข้อจํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์
ระบาดของเชือโควิด-19
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับธนาคาร ข้อ 37 ซึงกําหนดให้ผถู้ ือ
หุ้น ที มาประชุม เลือ กผู้ถื อ หุ้น คนหนึงเป็ น ประธานในที ประชุม ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่อ ยู่แ ละไม่มี ร องประธาน
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ – CIMB Bank Berhard จึงเสนอให้ทีประชุมรับรองการ
แต่งตังนายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ ซึงเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รวมทังเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นประธานในทีประชุมครังนี
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการแต่งตังดังกล่าว นายชาญมนู สุมาวงศ์ จึงทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับแนะนํากรรมการ และแจ้งว่ามีผบู้ ริหาร
ระดับสูงของธนาคารจํานวน 16 คนได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทังนี กรรมการทีเข้าร่วมประชุม 6 คน จากจํานวนทังสิน 11 คน
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 54.54 ของกรรมการทังหมด มีรายชือดังต่อไปนี
1.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

กรรมการอิสระ

2.

นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ

กรรมการอิสระ

3.

นายรอม หิรญ
ั พฤกษ์

กรรมการอิสระ

4.

นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ

กรรมการอิสระ

5.

นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์

กรรมการอิสระ

6.

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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กรรมการทีไม่เข้าร่วมประชุม
1.

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง

ประธานกรรมการ

2.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ

กรรมการอิสระ

3.

นางสาวเซรีนา่ ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

4.

เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั

กรรมการ

5.

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด

กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงทีเข้าร่วมประชุม
1.

นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล

ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ ริหารสูงสุด
ธุรกิจบริหารเงิน

2.

นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง

3.

นายพรชัย ปั ทมินทร

ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ ริหารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

4.

นางบุษกร พุทธินนั ทน์

ผูบ้ ริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ

5.

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผูบ้ ริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

6.

นางสาวสิรพิ ร สนันไพเราะ

ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน

7.

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

ผูบ้ ริหารสูงสุดการเงิน

8.

นายตัน คีท จิน

ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย

9.

นายประภาส ทองสุข

ผูบ้ ริหารสูงสุดสือสารองค์กร

10.

นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน

11.

นายลิม ยอง เทียน

ผูบ้ ริหารสูงสุดกลยุทธ์

12.

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง

ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

13.

นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช

ผูบ้ ริหารสูงสุดกฎหมาย

14.

นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์

ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้า

15.

นายเพา จาตกานนท์

รองผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน

16.

นางสาวจิตตวดี แสงทอง

ผูบ้ ริหารพาณิชย์ธนกิจขนาดย่อม และรักษาการผูบ้ ริหาร
Credit Center
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ผู้สอบบัญชีทีเข้าร่วมประชุม
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

2.

นายชานนท์ ถาวรานนท์

ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม
บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากัด โดย
1. นายวีรชัย ทิศธุ ิวงค์
2. นางสาวพูลสุข พรพัฒนนางกูร
เริมประชุม เวลา 10.00 น.
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าธนาคารจะดําเนินการประชุมโดยกระชับ เพือไม่ให้ระยะเวลาในการอยูร่ ว่ มกัน
ของคนจํานวนมากมีเวลานานเกินไป และจะงดใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม โดยให้ผถู้ ือหุน้ ทีมีคาํ ถามหรือความเห็นเขียน
ข้อความลงบนกระดาษและนําส่งให้เจ้าหน้าทีของธนาคาร เพือรวบรวมและอ่านคําถามแทนผูถ้ ือหุน้ รวมทังขอความร่วมมือ
ให้ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ทุก คนสวมหน้า กากอนามัย ตลอดเวลาที อยู่ใ นสถานที ประชุม เพื อสุข อนามัย ที ดี ข องส่ว นรวมใน
สถานการณ์ระบาดของเชือโควิด-19
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชีแจงประเด็นการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารของธนาคาร ซึงจะมีผลในเดือนกันยายน 2563 ว่าธนาคารได้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และแจ้งข่าวเพือประชาสัมพันธ์แล้ว ประธานฯ ได้แจ้ง
ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ เป็ นการตัดสินใจทีผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ และ
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ทีต้องการเปลียนแปลง เพือไปทํางานในธุรกิจทีเห็นว่าเหมาะกับประสบการณ์และสอดคล้องกับ
ความชอบส่วนตัว
จากนัน ประธานฯ ได้กล่าวถึงผลงานของนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ในการเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการพลิกฟื น
ธุรกิจรายย่อยให้กลายเป็ นหน่วยงานทีสร้างผลกําไรสูงสุดให้กบั ธนาคาร รวมถึงการนําและขับเคลือนโครงการปรับเปลียน
ธุรกิจ (Business Transformation) หรือ Fast Forward และการปฏิบตั ิงานอย่างดีเยียมในฐานะกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร นอกจากนี ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการธนาคารได้มีมติ
อนุมตั ิแต่งตังนายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล ซึงปั จจุบนั เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน ให้
ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เมือนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง
ภายใต้เงือนไขว่าการแต่งตังจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี การแต่งตังดังกล่าวได้รบั ความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารได้แจ้งการแต่งตังทีได้รบั ความเห็นชอบดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบแล้ว
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ประธานฯ ได้แ จ้ง ให้ที ประชุ ม ทราบว่า มี ผู้ถื อ หุ้น มาประชุม ด้ว ยตนเอง จํา นวน 44 ราย รวมจํา นวนหุ้น ได้
4,506,809 หุน้ ผูถ้ ื อหุน้ ทีมอบฉันทะ จํานวน 26 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ 33,071,701,784 หุน้ รวมจํานวนผูถ้ ื อหุน้ ทีเข้า
ประชุมด้วยตนเองและผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะเป็ นจํานวน 70 ราย และจํานวนหุน้ ทีถือรวมกันได้ทงสิ
ั น 33,076,208,593 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 94.98 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร พร้อมกับ
แจ้งสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ซึงรวมถึง
1.

สิทธิในการอภิปราย โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้
ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้องกับวาระนัน ๆ ในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากอาจมีผถู้ ือหุน้
หลายท่านต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเช่นกัน
ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณา ขอให้ซกั ถามหรือแสดงความเห็น
ในวาระอืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพือประสิทธิ ภาพในการดําเนินการประชุมและไม่กระทบผูถ้ ือหุน้ โดย
ส่วนรวม

2.

สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือหรือรับมอบ
ฉันทะมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางปฏิมา จําปาสุต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทังนี นายชัยชนะ สักการะ ผูถ้ ือหุน้
ทีมาประชุมด้วยตัวเอง ได้เสนอตัวเป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม
นางปฏิมา จําปาสุต เลขานุการบริษัท ได้ชีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงสรุปดังนี
กรณีไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุ ปวาระการประชุมนัน ๆ ในตอนท้าย
ของการรายงานว่า “ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ”
กรณีมีผถู้ ือหุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ระบุเครืองหมายถูก () ลงในกรอบสีเหลียมของบัตรลงคะแนนเสียงทีแจกให้ และยกมือขึน
เพือรอให้เจ้าหน้าทีของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนนเสียง โดยจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ยกมือขึนเพือแสดง
ตัวหรือไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีนันได้ออกเสียง “เห็นด้วย”
สําหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง”
ในแต่ละวาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดทีเข้า
ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน ๆ
ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในวาระที 6 เรืองพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง และเลือกตังกรรมการใหม่ เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทุก
ราย ไม่วา่ จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพือให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการทีดี
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ส่วนผูท้ ีมาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทีได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามทีผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือมอบฉันทะซึงธนาคารได้บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ลว่ งหน้าแล้ว
นอกจากนี ธนาคารได้เปิ ดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ ือหุน้ จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนัน
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุน้ ในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลียนแปลงไปตามจํานวนผูเ้ ข้าประชุมทีได้รบั ลงทะเบียน
ไว้ และผูถ้ ือหุน้ ทีลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริมแล้ว จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมสําหรับวาระการประชุมทีมีการสรุ ปผล
การลงคะแนนเสร็จสินแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ เกียวกับการลงคะแนน
เนื องจากไม่มีผู้ถื อหุ้น ซัก ถามหรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ ง ได้ด าํ เนิน การประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 25 เมือวันที 18 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ซึงจัดขึนเมือวันที 18 เมษายน
2562 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีธนาคารได้จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังนี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 เมือวันที 18 เมษายน 2562 โดยแจ้งว่าวาระนีต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนลงมติในวาระนี ประธานฯ ได้ชีแจงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังต่อไปภายหลังจากนี ธนาคาร
จะไม่จดั ให้มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เนืองจากไม่มีขอ้ กฎหมายกําหนดให้ธนาคารต้องมีมติรบั รอง
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังก่อน และถือว่ามติผถู้ ือหุน้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายตังแต่การประชุมได้เสร็จสินลง ทังนี
ธนาคารจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครังทีมีการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็ปไซต์ของธนาคารภายใน 14
วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครังนันๆ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าดู และสอบถามเกียวกับรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันได้
กรณีทีมีความเห็นหรือข้อสงสัย โดยให้ติดต่อสอบถามผ่านเลขานุการบริษัท
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 เมือวันที 18 เมษายน 2562 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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มติทีลง

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

1. เห็นด้วย

33,076,220,596

100.0000

0

0.0000

313,731

0

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย

วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ ว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2562 ของธนาคาร ซึงได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทังนี ประธานฯ ขอให้นายอดิศร
เสริมชัยวงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูร้ ายงานสรุปให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2562 ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี
ข้อมูลสําคัญเกียวกับผลการดําเนินงานปี 2562
ธนาคารมีรายได้จากการดําเนินกิจการ 14,155 ล้านบาท เติบโตขึนร้อยละ 3.5 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
9,640 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 13.5 กําไรก่อนหักสํารองและภาษี 4,515 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายในการตัง
สํารอง 2,572 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.7 กําไรก่อนหักภาษี 1,943 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 616.6 และกําไรสุทธิ 1,502
ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 21,357.1
สัดส่วนการสร้างรายได้จากหน่วยธุรกิจ
ธนาคารมีรายได้จากธุรกิจรายย่อย (Consumer Banking) ร้อยละ 66 ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)
ร้อยละ 13 ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) ร้อยละ 7 พาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking) ร้อยละ 7 ธนบดีธนกิจ (Private
Banking) ร้อยละ 1 และรายได้จากการลงทุนอืนๆ ร้อยละ 6 ของรายได้ทงหมด
ั
การเติบโตของสินเชือและสัดส่วนของเงินฝาก
ธนาคารมียอดรวมสินเชือและตลาดเงินจํานวน 242,400 ล้านบาท เติบโตขึนในอัตราร้อยละ 6.3 จากปี ก่อนหน้า
โดยเป็ นสัดส่วนของธุรกิจรายย่อย 140.9 ล้านบาท พาณิชย์ธนกิจ 28.7 ล้านบาท และธุรกิจขนาดใหญ่ 72.7 ล้านบาท
ด้านเงินฝาก ณ สินปี 2562 ธนาคารมียอดเงินฝาก 241,500 ล้านบาท เป็ นเงินฝากประจํา 135.7 ล้านบาท เงิน
ฝากออมทรัพย์ 63.4 ล้านบาท และส่วนทีเหลือเป็ น Bill of Exchange เงินลงทุนในตลาดเงิน และ Structured Debenture

-6-

รายได้ทีมาจากดอกเบีย (NII) และ รายได้ทไม่
ี ได้มาจากดอกเบีย (NOII)
ในปี 2562 ธนาคารมีรายได้ทีมาจากดอกเบีย 10,907 ล้านบาท เพิมขึนในอัตราร้อยละ 1.5 จากปี ก่อนหน้า จาก
ธุรกิจบริหารเงิน 752 ล้านบาท ธุรกิจรายย่อย 7,157 ล้านบาท พาณิชย์ธนกิจ 876 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่ 1,014 ล้าน
บาท และอืนๆ (ได้แก่ การลงทุน) 1,107 ล้านบาท และมีรายได้ทีเป็ นค่าธรรมเนียม หรือ รายได้ทีไม่ได้มาจากดอกเบีย 3,247
ล้านบาท
ต้นทุนความเสียงของสินเชือ (Credit Cost) ปรับตัวดีขึนมากตังแต่ปี 2559 เป็ นต้นมา
ค่าใช้จ่ายในการตังสํารองของธนาคารสําหรับหนีทุกประเภทลดตําลงเรือยๆ จากจํานวนทีขึนสูงสุดคือ 6,279 ล้าน
บาท ในปี 2559 เหลือเพียง 2,572 ล้านบาท ในปี 2562 ทังนี ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพสินเชือ ดังนี
1. ปรับปรุงคุณภาพของสินเชือ
• ขายสินเชือทีเป็ น NPL จํานวน 5,600 ล้านบาท ทังในกลุม่ สินเชือบุคคล และ สินเชือธุรกิจ
• ปรับกลยุทธ์ของสินเชือทีอยูอ่ าศัยโดยการมุง่ เน้นลูกค้าทีมีความเสียงตํา
• ปรับกลยุทธ์ของลูกค้าพาณิชย์ธนกิจโดยการลดขนาดสินเชือต่อรายให้เล็กลง รวมทังปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกลูกค้า และ นโยบายสินเชือ
• ปรับกลยุทธ์ลกู ค้าธุรกิจขนาดใหญ่โดยจัดการลูกค้าทีเสียงสูงให้ออกจากพอร์ต
• ปรับปรุงกระบวนการอนุมตั ิสนิ เชือธุรกิจ
2. ปรับกลยุทธ์ และนโยบายการให้สนิ เชือทีเข้มงวดขึน
• ปรับสัดส่วนสินเชือลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ โดยการลดสัดส่วนสินเชือลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และมุ่งเน้น
ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก เพือลดความเสียงในการกระจุกตัว รวมทังปรับนโยบายการให้สินเชือเพือลดความ
เสียง (LTV 100%)
• มุง่ บริหารจัดการสินเชือ NPL อย่างต่อเนือง
3. บริหารจัดการคุณภาพสินเชืออย่างต่อเนือง
การดํารงฐานเงินกองทุนเพือรองรับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ธนาคารมีเงินกองทุน (CAR) ร้อยละ 18 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์
เสียงร้อยละ 13.1 ซึงอยูใ่ นระดับสูงกว่าเกณฑ์ทีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
ผลการดําเนินงานทีสําคัญย้อนหลัง
ในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา ธนาคารมีผลการดําเนินงานทีดีขนอย่
ึ างต่อเนือง สามารถดําเนินงานให้มีกาํ ไรก่อนหักภาษี
เพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี 2562 ธนาคารมีกาํ ไรก่อนหักภาษี 1,943 ล้านบาท สูงทีสุดเท่าทีเคยมีมา นอกจากนี ธนาคาร
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ยังมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยอัตราส่วนรายได้ตอ่ จํานวนพนักงานเพิมขึนเกือบสองเท่า คือ
1.8 ล้านบาท ในปี 2553 จนถึง 3.5 ล้านบาท ในปี 2562
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานได้ปรับสูงขึน เพือให้ธนาคาร
สามารถแข่งขันได้ ธนาคารจําเป็ นต้องเพิมการลงทุนเพือรองรับการขยายธุรกิจ เช่นเพิมจํานวนพนักงานขาย พัฒนาระบบ
พัฒนาด้านดิจิทลั ฯลฯ
ผลดําเนินการโครงการ Fast Forward ทีสําคัญ
• ธนาคารได้ริเริมโครงการปรับเปลียนองค์กรครังใหญ่คือ Fast Forward ตังแต่ปี 2561 เพือสร้างรากฐานที
แข็งแกร่งให้ธนาคารสามารถเติบโตอย่างมันคงในอนาคต โดยพนักงานของธนาคารได้มีสว่ นร่วมในโครงการดังกล่าว รวมถึง
สร้างไอเดียใหม่ๆกว่า 250 ไอเดียทีจะช่วยเพิมรายได้และเสริมสร้างผลิตภาพหรือ Productivity ในการดําเนินธุรกิจ ซึงขณะนี
ก็เริมส่งผลเป็ นรูปธรรมในหน่วยธุรกิจต่างๆของธนาคารแล้ว
• โดยธุรกิจรายย่อย มียอดอนุมตั ิสนิ เชือใหม่ (รถยนต์) เติบโตร้อยละ 39 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ส่วนสินเชือ
รถจักรยานยนต์มียอดอนุมตั ิสินเชือใหม่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์จาํ นวน 4,400 ล้านบาท ในขณะทีรายได้จากธุรกิจบริหาร
ความมังคัง (Wealth) เติบโตร้อยละ 27 อันเป็ นผลมาจากการนําเสนอพันธบัตรและหุน้ กูก้ ่อนตลาดรอง (Secondary Bond)
กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• ขณะเดียวกัน สินเชือ SME ขยายตัวร้อยละ 17 หลังจากได้มีการจัดตัง Credit Center และปรับปรุ งระบบ
การพิจารณาสินเชือตามแผนดําเนินการภายใต้โครงการ Fast Forward
• ธนาคารยังคงสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจบริหารเงินอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ในปี 2562 ธนาคาร
ได้รบั รางวัลต่างๆรวม 11 รางวัลจากสมาคมตราสารหนีไทย, Asia Money, ALPHA & The Triple Asset A
• นอกจากนี ธนาคารได้พฒ
ั นาการให้บริการผ่านระบบดิจิทลั ต่างๆเพือให้ความสะดวกแก่ลกู ค้ามากขึน โดย
ได้รุกคืบการให้สินเชือผ่านระบบดิจิทลั ด้วยแอปพลิเคชัน CIMB Thai Auto ซึงช่วยให้ลกู ค้าสมัครขอสินเชือได้ภายในเวลา
เพียง 5 นาที อีกทังร่วมเป็ นพันธมิตรธุรกิจกับ 9F ในการเปิ ดใช้แอปพลิเคชันการให้สินเชือผ่านโทรศัพท์มือถือ และร่วมกับ
NEO Money พัฒนาแอปพลิเคชันให้บริการรวมหนี (Debt Consolidation)
• ในเดือนมิถนุ ายน 2562 ธนาคารนําเสนอ Biz Account ซึงเป็ นบัญชีกระแสรายวันทีให้ดอกเบียและพ่วงกับ
บริการ BizChannel โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ณ สินปี 2562 มีลกู ค้าเปิ ดบัญชีนีกว่า 500 บัญชี ยอดเงินฝากรวมกว่า 1,000
ล้านบาท
• ธนาคารยังได้มีการพัฒนาระบบต่างๆโดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆเพือช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยในปี
2562 ธนาคารเริมใช้ Robotic Process Automation (RPA) เพือปรับเปลียนกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
นอกจากนี ธนาคารยังได้รบั รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia โดยเป็ นหนึงในธนาคารเพียง
สองแห่งในประเทศไทยทีได้รบั รางวัลอันทรงเกียรตินี
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• นับจากปี 2563 เป็ นต้นไป ธนาคารจะมุ่งสู่การเป็ นธนาคารดิจิทัลเต็มรู ปแบบ (Purely Digital Bank) ที
ให้บริการครอบคลุมอาเซียน ด้วยการสร้างประสบการณ์ทีดีแก่ลกู ค้า
• การขยายธุรกิจในอนาคตจะเน้นที 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจบริหารเงิน
ธนาคารมุง่ หวังทีจะเป็ นผูน้ าํ ธุรกิจการบริหารความมังคัง รวมถึงเป็ นธนาคารลูกค้ารายย่อยทีมุง่ เน้นด้านดิจิทลั เป็ นอันดับแรก
โดยจะใช้ประโยชน์จากการร่วมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพือขยายขอบเขตและความเร็วในการ
เข้าถึงลูกค้า ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่นนั ธนาคารมุง่ ทีจะก้าวขึนเป็ นธนาคารอาเซียนอันดับ 1 สําหรับบรรษัทธุรกิจต่างๆ
โดยสร้างสัมพันธ์ทีลงลึกและมีคุณค่ากับลูกค้า ธนาคารจะรักษาฐานความเป็ นผูน้ าํ ตลาดในธุรกิจบริหารเงิน โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีมีอยู่ และพัฒนาช่องทางการจําหน่ายสูร่ ะบบดิจิทลั อย่างต่อเนือง
• ธนาคารจะดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การมุ่งเน้นธุรกิจทีมีขอ้ ได้เปรียบอย่างต่อเนือง ด้วยความเชือทีว่า
ความสําเร็จไม่ได้มาจากการทําธุรกิจทุกอย่าง แต่ธนาคารจะมุง่ เน้นสร้างความเป็ นเลิศในธุรกิจสําคัญทีมีขอ้ ได้เปรียบ และส่ง
มอบประสบการณ์ในการบริการทีดีเยียมให้กบั ลูกค้า
• ธนาคารเน้น 2 กลยุท ธ์ห ลัก ได้แ ก่ การใช้ป ระโยชน์สูง สุด จากต้น ทุน ค่าใช้จ่า ยและการเพิ มผลิตภาพ
(Productivity) เพือลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ซึงจะส่งผลให้กาํ ไรเติบโตในระยะยาว โดย
อาศัยปั จจัยขับเคลือน 3 ปั จจัยคือ การพัฒนาการใช้ระบบดิจิทลั (Digitalization) การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานด้วย
ระบบอัตโนมัติ (Automation) และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีความคล่องตัว (Streamlining)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารได้ปิดสาขาไปแล้วจํานวนกีแห่ง และจะมีการเปิ ดสาขา
ใหม่จาํ นวนกีแห่ง
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่า ในปี
ธนาคารได้ปิดสาขา แห่ง ซึงส่วนใหญ่เป็ น Kiosk และได้เปิ ดสาขา
แห่ง ทีเซ็นทรัล อีสวิลล์ และสีลมคอมเพล็กซ์ ซึงธนาคารทําเป็ น Work Center เพือให้บริการแก่นกั ลงทุนรายใหญ่ และ
ลูกค้าทีต้องการใช้บริการ
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวขอบคุณบุคลากรของธนาคารและแสดงความยินดีกบั ผลประกอบการทีดี
และสอบถามว่าปั จจัยของความสําเร็จ (Key Success Factor) ของธนาคารคืออะไร และจะยังยืนต่อยอดก้าวหน้าได้อย่างไร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กล่าวขอบคุณ และชีแจงว่าปั จจัยแรกคือการทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริหาร ปั จจัยทีสองคือ
การบริหารความเสียงด้านสินเชือ ทังนี ในหลายปี ทีผ่านมา ธนาคารได้บริหารความเสียงสินเชือรายย่อย โดยสร้างระบบ
ควบคุมทีดีและมีขอ้ มูลชัดเจนเกียวกับความเสียงของลูกค้า ในช่วง - ปี ทีผ่านมา ธนาคารเริมมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ความเสียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึงส่งผลอย่างชัดเจนทําให้ทรัพย์สินด้อยคุณภาพของธนาคารลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ เนืองจากธนาคารเน้นกลุม่ ลูกค้าคุณภาพดี ซึงมีอตั ราดอกเบียในระดับทีค่อนข้างตํา อัตราเติบโตของรายได้ดา้ น
ดอกเบียจึงไม่สงู มาก อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายและการตังสํารองทีลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ผลกําไรจึงปรับปรุง
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ดีขนึ นอกจากนี ในปี ทีผ่านมา ธนาคารได้พฒ
ั นาการให้บริการในส่วนของธุรกิจรายย่อย โดยนําช่องทางดิจิทลั ได้แก่ช่องทาง
มือถื อ รวมทังผลักดันและสนับสนุนให้มี Application ต่างๆ เพือเพิมความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า โดยลูกค้า
สามารถลงทุน เปิ ดบัญชี และสมัครสินเชือรายย่อยผ่านมือถือได้ การพัฒนานีทําให้ธนาคารมีขีดความสามารถเพิมขึนในการ
แข่งขัน ไม่ตอ้ งพึงพาช่องทางสาขาเช่นในอดีต สิงเหล่านีเป็ นส่วนหนึงของการสร้างความเติบโตอย่างยังยืนในอนาคตของ
ธนาคาร
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารมีเป้าหมายอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงเท่าไร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที 1 (Tier 1) ร้อยละ . สัดส่วนนีอาจลดลง
ถ้าสินเชือของธนาคารเติบโตมากขึน ทังนี จากประมาณการสําหรับ ปี ขา้ งหน้า คาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวไม่น่าจะตํากว่า
ร้อยละ อย่างไรก็ตาม ธนาคารตังเป้าไว้ไม่ให้อตั ราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ลดตํากว่าร้อยละ .
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าในการจะเป็ นธนาคารขนาดกลางในปี 2566 ธนาคารมีเป้าหมาย
สินทรัพย์เท่าไร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าตามแผนของธนาคาร สินทรัพย์ (ยอดสินเชือ) น่าจะเติบโตปี ละประมาณร้อยละ
10 แต่ดว้ ยสถานการณ์โควิดและสถานการณ์เศรษฐกิจทีได้รบั ผลกระทบและยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะฟื นตัวกลับมาได้ใน
ระดับใด ธนาคารจึงจะไม่อาจตังเป้าของขนาดสินทรัพย์ได้ แต่จะมุง่ เน้นในการสร้างผลกําไร สร้างความมันคงและเสถียรภาพ
ตลอดจนผลักดันให้มีการบริหารจัดการต้นทุนทีมีประสิทธิภาพมากขึน รวมถึงปรับ Return on Equity (ROE) ให้เพิมสูงขึน
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับความคืบหน้าของโครงการ Fast Forward
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าโครงการ Fast Forward ได้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุ งการทํางานในหลายด้าน
ได้แก่การใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทลั การนําข้อมูลของลูกค้ามาประกอบการตัดสินใจในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
ติดตามชําระหนี การพัฒนาช่องทางขาย เช่นช่องทางขายของกลุ่มธุรกิจสินเชือรถยนต์ โดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ดีล
เลอร์และเต็นท์รถ และการเลือกสนับสนุนเต็นท์รถหรือดีลเลอร์ทมีี ประสิทธิภาพและสามารถสร้างธุรกิจทียังยืนให้แก่ธนาคาร
ได้ รวมถึงการปรับปรุ ง Operation ในด้านต่างๆ ได้แก่การนําระบบ Robotic มาใช้ในการทํางานเพือเพิมความแม่นยําและ
ความรวดเร็ว การปรับปรุ งกระบวนการให้สินเชือของธุรกิจขนาดกลาง การปรับปรุ งด้านการดูแลพนักงาน ฯลฯ ซึงทังหมดนี
ส่งผลให้เกิดผลกําไรในภาพรวมและสร้างการเติบโตอย่างชัดเจน
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารมีเป้าหมายสําหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ระดับที
แข่งขันได้ในปี
เท่าไร และมีแนวทางใดทีจะทําได้ตามเป้าหมาย
นายอดิ ศ ร เสริ ม ชัย วงศ์ ชี แจงว่ า ธนาคารมี แ นวทางหลัก 2 ทางคื อ เพิ มรายได้ และบริ ห ารค่ า ใช้จ่ า ยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน ในส่วนของค่าใช้จ่ายหลักด้านระบบ ธนาคารจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเพือพัฒนาระบบให้มี
ความปลอดภัย รัดกุม และให้บริการได้อย่างต่อเนือง ธนาคารหวังว่าการปรับปรุงในช่วงทีผ่านมาจะส่งผลให้ธนาคารสามารถ
สร้างผลกําไรได้มากขึน และทําให้ Cost to Income Ratio (CIR) ลดลงได้ตามเป้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะยังคงความ
ระมัดระวังอย่างสูงในการใช้และเพิมค่าใช้จ่าย ไม่วา่ จะเป็ นการเพิมคน หรือการใช้งบประมาณหรือการลงทุนในด้านต่างๆ
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นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับโครงการ Forward 23
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ อธิบายว่าโครงการดังกล่าวเป็ นเป้าทีตังไว้สาํ หรับปี
ซึงได้เคยประกาศให้ทราบบ้าง
แล้ว แต่ดว้ ยสาเหตุจากการระบาดของเชือโควิด และผลกระทบทีเกิดขึนต่อเป้าหมายด้านสินเชือ การให้บริการ และการ
ลงทุน ซึงล้วนแต่พึงพาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารจึงจําเป็ นต้องปรับแก้ตวั เลข เพิมความระมัดระวังเกียวกับ
คุณภาพหนี และพิจารณาประกอบกับการปรับปรุ งแผนว่าเมือเศรษฐกิจฟื นตัวแล้ว ธนาคารจะดําเนินการอย่างไรเพือให้
ลูกค้ากลับมามีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่งและสามารถชําระหนีได้
ผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและการพัฒนาในปี ทีผ่าน
มาเป็ นอย่างไร
นายอดิ ศ ร เสริ ม ชัย วงศ์ ชี แจงว่า การดํา เนิ น การของธนาคารในส่ว นนี ยัง เหมื อ นเดิ ม ธนาคารยัง คงยําถึ ง
ความสําคัญของเรืองดังกล่าวกับทีมงานทุกด้านของธนาคาร
ประธานฯ เสริมว่าธนาคารได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต หรือทีเรียกว่า Collective Action Coalition Against Corruption โดยได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิและข้อกําหนดทีเหมาะสม
ในการป้องกันการ Corruption รวมทังจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้องเพือให้กรรมการ รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินปฏิบตั ิตาม ตลอดจนประกาศใช้นโยบาย และส่งเสริมการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจของพนักงานผ่านระบบ E-Learning นอกเหนือจากเรืองการต่อต้านคอร์รปั ชัน คณะกรรมการธนาคารยังได้กาํ หนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกียวกับการงดให้ และงดรับของขวัญและการเลียงรับรอง (หรือ No Gift Policy) ซึงเป็ นหลักสําคัญ
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รวมถึงได้ขยายผลไปยังคูค่ า้ ของธนาคาร โดยการแจ้ง
และสื อสารให้คู่ค ้า และผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ทุก กลุ่ม ทราบถึ ง ความมุ่ง มันและเจตนารมณ์ดัง กล่า วของธนาคาร ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating) ของบริษัทแม่ของ
ธนาคาร คือ CIMB Bank Berhad และแสดงความยินดีกบั การเติบโตของผลกําไรทีร้อยละ 21,657.78%
นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผูบ้ ริหารสุงสุดการเงิน ตอบข้อซักถามเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวแวววลัย วัฒนา
ผูบ้ ริหารควบคุมการเงิน อธิ บายเป็ นภาษาไทยว่า CIMB Bank Berhad ได้รบั การจัดอันดับเครดิตระยะยาว (Long-Term
Rating) ระดับ AAA แนวโน้มคงที (Stable Outlook) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือ ประเทศมาเลเซีย และจาก
Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC) และได้รบั การจัดอันดับเครดิตระยะยาว (Long-Term Rating) ระดับ A3
แนวโน้มคงที สําหรับเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ จาก Moody’s และได้รบั การจัดอันดับ ระดับ A- แนวโน้มคงที จาก S&P
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับ Operating Cash Flow ในส่วนของ Income Statement
และ Balance Sheet
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ เห็นว่าในส่วนนีผูถ้ ือหุน้ น่าจะหมายถึง Operating Profit หรือกําไรจากการดําเนินงาน ซึง
ธนาคารได้ประกาศไว้ที 1,500 ล้านบาท
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นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารสามารถกูย้ ืมเงินระหว่างธนาคาร (Interbank) และจาก
ตลาดเงิน (Money Market) ซึงมีตน้ ทุนตํา (อัตราดอกเบียธุรกรรมซือคืนพันธบัตร 1 วัน (1-day Repo Rate) ร้อยละ 0.50
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้หรือไม่ และธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที 2 (Tier 2) เท่าไร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ตอบว่าการกูย้ ืมดังกล่าวสามารถกระทําได้และเป็ นแนวปฏิบตั ิปกติของธนาคารอยู่แล้ว
ส่วนอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 2 ขณะนีของธนาคาร อยูท่ ีร้อยละ 4.9
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ แนะนําว่าธนาคารควรนําประกันภัยสินเชือ (Credit Insurance) มาหักจาก
ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) และสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (NPL)
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าประกันภัยสินเชือเป็ นโครงการทีภาครัฐหรือธนาคารของรัฐประกาศใช้ ธนาคารได้
นําโครงการนีมาใช้ตามความเหมาะสมและกําหนดเงือนไขการใช้ไว้ ทังนี ธนาคารนําประกันภัยสินเชือดังกล่าวมาประกอบ
กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารในการนําเสนอให้แก่ลกู ค้าโดยตลอดอยูแ่ ล้ว
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าธนาคารน่าจะเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลบริษัททีมีผลประกอบการยอด
เยียมได้ เนืองจากธนาคารสามารถสร้างผลกําไรได้ดีมาก และเสนอให้ธนาคารขอ Global Treasury License จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กล่าวขอบคุณ และจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
นางสาวสุวภัทร อังกาบแก้ว ผูร้ บั มอบฉันทะจาก นางสาวราโมณา คุรุวาณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารมี
นโยบายเพิมหรือลดสาขาระหว่างปี 2563 – 2564 อย่างไร และสาขาทีจะปิ ดส่วนใหญ่ เป็ นทรัพย์สิน ของธนาคารหรือ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าปั จจุบนั ธนาคารมีจาํ นวนสาขาเพียงพออยูแ่ ล้ว และจะพิจารณาเรืองการเพิมหรือ
ลดสาขาตามความเหมาะสม สําหรับสาขาในพืนทีหลักบางพืนที ธนาคารอาจปรับรู ปแบบการให้บริการเป็ น Work Center
ซึงจะมีทีมงานให้ขอ้ มูลและคําแนะนําเรืองการลงทุน โดยภาพรวมธนาคารจะพิจารณาประกอบกับแนวโน้มการใช้ระบบ
ดิจิทลั หรือ Mobile Banking และอาจปรับเปลียนบางพืนที หากพิจารณาเห็นว่ามีการใช้ระบบดิจิทลั เพิมขึน และธุรกรรม
หรือการใช้บริการทีสาขามีจาํ นวนลดลง ส่วนสาขาทีจะปิ ดส่วนใหญ่จะเป็ นทีของธนาคารหรือทีเช่านัน ธนาคารอยู่ระหว่าง
พิจารณา
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีเป็ นการรับทราบรายงานผล
การดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 ตามทีเสนอทุกประการ
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วาระที 3

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูน้ าํ เสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รายงานว่าในวันที 26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที 24 เมษายน 2563 ตามรายชือทีกําหนด ณ วันที 10 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี เพือไม่ให้กระทบต่อสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทีจะได้รบั เงินปั นผล จากการทีคณะกรรมการได้มีมติในทีประชุมคราว
เดียวกัน ให้เลือนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึงกําหนดไว้เดิมในวันที 24 เมษายน 2563 สืบเนืองจากความรุ นแรงของการแพร่
ระบาดของเชือ COVID-19 ซึงขณะนันยังไม่คลีคลายและไม่อาจคาดเดาสถานการณ์ลว่ งหน้าได้ รวมทังเพือลดความเสียงใน
การแพร่ระบาดระหว่างการประชุมทีมีการรวมกันของคนหมู่มาก ทังนี การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ดาํ เนินการภายใน
เวลาทีกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คือภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีคณะกรรมการลงมติ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครังนี เป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ
0.005 บาท ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของธนาคาร รวมเป็ น จํา นวนเงิ น ทังสิ น 174,111,309 บาท ซึ งเป็ น อัต ราที คณะกรรมการ
เห็นสมควร และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยธนาคารจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี
2562 เพิมเติมอีก ทังนี ภายหลังจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนือง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ เกียวกับเรืองนี ควรเป็ นสิทธิ ทีจะอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ไม่ใช่เพียงแค่รบั ทราบ
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นธรรมต่อหุน้ ทุกรายหรือไม่ และ
สอบถามว่าจากกําไรต่อหุน้ . บาท การจ่ายเงินปั นผล . บาทต่อหุน้ เงินปั นผลจ่ายย่อมเป็ น ล้านบาทใช่หรือไม่
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ขอให้นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผูบ้ ริหารสูงสุดการเงิน ให้ขอ้ มูลเพิมเติมในส่วนนี
นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผูบ้ ริหารสุงสุดการเงิน ให้ขอ้ มูลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ อธิบาย
เป็ นภาษาไทยว่าจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีมีหนุ้ เป็ นเศษ และจํานวนเงินทีได้รบั ผลกระทบจากการปั ดเศษลงและหายไปมีนอ้ ยมาก คือ
ประมาณ 50 บาท
นายเจสัน ลี อ อง ก๊ อ ก ยิ ว ตอบข้อ ซัก ถามเกี ยวกับ กํา ไรที นํา มาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น ภาษาอัง กฤษ โดยมี
นางสาวแวววลัย วัฒนา อธิบายเป็ นภาษาไทยว่า ในการจ่ายเงินปั นผล ธนาคารจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือธนาคารต้องจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรของธนาคาร ไม่ใช่กาํ ไรตามงบรวม และกําไรทีนํามา
จ่ายต้องเป็ นกําไรทีรับรูแ้ ล้ว (Realized Profit) ซึงน้อยกว่าจํานวนทีปรากฎในงบการเงิน
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เนืองจากไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีเป็ นการรับทราบการ
รายงานเกียวกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบรายงานเกียวกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามทีเสนอทุกประการ
วาระที 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วั น ที 31
ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงธนาคารได้จัดส่งไปยังผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านได้พิจารณาเป็ นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยรายละเอียดผลการดําเนินกิจการของธนาคารสําหรับปี 2562 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎ
อยูใ่ นรายงานประจําปี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าเงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์ ในหน้า 157 คืออะไร เหตุ
ใดจึงเพิมขึน , ล้านบาท
นางสาวแวววลัย วัฒนา ผูบ้ ริหารควบคุมการเงิน อธิบายว่าหลักประกันตราสารอนุพนั ธ์เป็ นเงินทีธนาคารรับจาก
คูค่ า้ ซึงวางไว้เป็ นหลักประกัน
นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน อธิบายเพิมเติมว่า
หลักประกันดังกล่าวเป็ นหลักประกันเพือป้องกันความเสียง และเป็ นการประกันทังสองด้าน กล่าวคือหากธนาคารมีกาํ ไร คู่
ค้าต้องเอาเงินมาฝากกับธนาคารเพิมขึน หากธนาคารขาดทุน ธนาคารต้องวางเงินเป็ นหลักประกันเพิมขึน กําไรขาดทุน
ดังกล่าวเป็ นกําไรขาดทุนจากการ Mark To Market และหลักประกันทีเพิมขึนในปี ทีแล้ว มีสาเหตุมาจากอัตราแลกเปลียนที
มีความผันผวน
นายอาทิตย์ มาสถิรกุล ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง กล่าวเสริมว่าธนาคารได้บริหารความเสียงโดยมีการ
กําหนด 0 Threshold ไว้ในสัญญา (การให้วงเงินสินเชือแก่คคู่ า้ ทีเกิดจากการ Mark To Market ของธุรกรรมอนุพนั ธ์) ซึงเมือ
มีการขาดทุน คูค่ า้ ต้องนําเงินมาวางเป็ นหลักประกัน จํานวนทีเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญน่าจะมาจากสาเหตุนด้ี วย
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าขาดทุนสุทธิ ในหน้า158 มีจาํ นวนสูง และคําอธิ บายในข้อ 34 ไม่ชดั เจน
เกียวกับเรืองนีผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารมีทางแก้ไขอย่างไร
นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว ผูบ้ ริหารสุงสุดการเงิน ชีแจงเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวแวววลัย วัฒนา ผูบ้ ริหาร
ควบคุมการเงิน อธิบายเป็ นภาษาไทยว่าตัวเลขขาดทุนทีปรากฎในงบการเงินจํานวน 2,800 ล้านบาทนัน เกิดจากการทีงบ
การเงินนันได้จดั ทําขึนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงกําหนดให้แยกแสดงรายการดังกล่าว ดังนัน ในการอ่าน
รายงานส่วนนี จะต้องอ่านรวมกับกําไรสุทธิ จากธุรกรรมเพือค้าและธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ จํานวน 2,600
ล้านบาท ซึงเป็ นส่วนหนึงของธุรกรรม แต่รายงานแยกไว้อีกบรรทัด
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นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน ชีแจงว่าธุรกรรม
โดยรวมในห้องค้ายังมีกาํ ไร แต่เนืองจากการรายงานต้องแยกแสดง ส่วนทีปรากฎให้เห็นจึงเป็ นส่วนขาดทุน
นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ อธิบายเพิมเติมว่าการรายงานธุรกรรมโดยแยกแสดงนี เป็ น
การรายงานตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9) ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอรายละเอียดของธุรกรรม โดยมาตรฐานดังกล่าว
กําหนดให้ลงบัญชีคิดลดตามราคาตลาดของทรัพย์สนิ และหนีสิน การอ่านรายงานจึงต้องอ่านรวมกันทุกบรรทัด
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับสินเชือผิดนัดชําระทีเพิมขึน (ในหน้า 204) ซึงทําให้มีการไม่รบั รู ้
รายได้ดอกเบียเกิดขึนว่าธนาคารจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าในส่วนของสินเชือไม่รบั รู ร้ ายได้นี ต้องดูประกอบกับการตังสํารองหรือค่าใช้จ่าย
ในการตังสํารองเผือหนีสงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการตังสํารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือสิง
สําคัญทีจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าธนาคารมีหนีเสียหรือไม่ ซึงหากพิจารณาตามนี จะเห็นว่าธนาคารมีจาํ นวนเงินใน
การตังสํารองลดลงอย่างต่อเนือง
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าบริษัทในเครือมีผลกําไรเพิมขึนมาก ในขณะทีผลกําไรของธนาคารไม่ได้
เพิมมากนัก จึงได้สอบถามว่าธนาคารจะมีวิธีการใดทีจะเพิมผลกําไรของธนาคาร
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชี แจงว่าในปี 2562 ธนาคารมีกาํ ไรเพิมขึนในทุกส่วนงาน การทีผลประกอบการของ
ธนาคารเมือเทียบกับบริษัทในเครือมีตวั เลขค่อนข้างน้อยนัน มาจากการทีธนาคารมีคา่ ใช้จ่ายหลักในการปรับปรุงระบบ และ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่ มีการบันทึกไว้ในส่วนของธนาคาร กําไรของธนาคารจึงแสดงสัดส่วนไม่มาก อย่างไรก็ตาม
ธนาคารมีผลประกอบการ แนวทางและทิศทางในการทําธุรกิจทีดีขึนตลอด ทังรายได้ทีเพิมขึนจากการให้สินเชือรายใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการตังสํารองสินเชือรายใหญ่และสินเชือขนาดกลางทีลดลง กําไรทีเพิมขึนของธุรกิจรายย่อย รวมถึงการเพิมขึน
ของรายได้คา่ ธรรมเนียม
นายภานุ ตังพู ล สิ น ธนา ผู้ถื อ หุ้น เห็ น ว่ า ในหน้า 42 ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น และ
ธนาคารทิสโก้ มีขนาดสินทรัพย์ เงินรับฝาก เงินให้สนิ เชือหลังหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ และส่วนแบ่งตลาดทีใกล้เคียงกันมาก
แต่เมือเทียบในส่วนของกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลแล้ว ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เทียบกับธนาคารเหล่านีไม่ได้ สาเหตุ
หนึงเพราะธนาคารดังกล่าวมีธุรกิจเช่าซือ บ้าน รถยนต์ดว้ ย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารจะมีวิธีการใดเพือแก้ไขเรืองนี
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าธนาคารได้พยายามปรับปรุงเรืองนีมาโดยตลอด แต่ตอ้ งดําเนินการอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปและพิจารณาความเสียงร่วมด้วย ธนาคารพยายามพัฒนาธุรกิจทีมีความเสียงตํา เช่นสินเชือบ้าน โดยรักษาสมดุลย์
ของพอร์ตให้มีระดับความเสียงในภาพรวมทีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีสดั ส่วนสินเชือขนาดใหญ่ ทีสูงกว่าทัง
ธนาคารอยู่บา้ ง แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้ดอกเบียค่อนข้างตํา แต่ก็เป็ นธุรกิจทีให้โอกาสแก่ธนาคารในการขาย
ผลิตภัณฑ์อืนๆ ได้
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าควรตัดรายชือบริษัท (บริษัทร้าง บริษัทล้มละลาย) ในหน้า
นางปฏิมา จําปาสุต เลขานุการบริษัท รับทราบและจะนําความเห็นของผูถ้ ือหุน้ มาพิจารณา
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ออก

ร้อยละ

นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารมีแนวทางในการบริหารงานบริษัทในเครือทีถือหุน้ มากกว่า
อย่างไร

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชี แจงว่าธนาคารดําเนินการกํากับดูแลบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทังในเชิง
คุณภาพและปริมาณผ่านคณะกรรมการของบริษัท และการประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยพิจารณาถึงความเสียง
และผลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม่ รวมถึง มีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ควบคุมและดูแลให้
เป็ นไปตามแนวนโยบายของธนาคาร ทังนี การกํากับดูแลดังกล่าวจะสอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
เรืองการกํากับดูแลโครงสร้างและและขอบเขตธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดีขนมาก
ึ
แต่ Market Cap ยังไม่คอ่ ยดี จึงเสนอแนะ
ว่าธนาคารควรจัดให้มี Road Show
ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้งว่าวาระนีต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้ว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
33,077,283,606

100.0000

0

0.0000

313,731

0

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
วาระที 5

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายอดิ ศ ร เสริ ม ชัย วงศ์ กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้า หน้า ที บริ ห าร นํา เสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าต สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วั น ที 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารมี ผ ลกํ า ไรสุ ท ธิ จ ํ า นวน
424,047,409.43 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
ประจําปี 2562 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 21,300,000 บาท เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ซึงกําหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารได้เห็นควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
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กาลจํานวน 174,111,309 บาท (วาระที 3) และให้โอนส่วนทีเหลือไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้า
จํานวน 228,636,100.43 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายภัทรนันท์ ธนียวัน ลิมอุดมพร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าในการตังสํารองนี ได้มีการตังสํารองหนีของ บมจ. การบิน
ไทย จํานวน 1,000 ล้านบาท ทีกําลังอยูร่ ะหว่างยืนขอฟื นฟูกิจการหรือไม่
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าตามงบทีเสนอในวันนี ยังไม่มีการตังสํารองในส่วนนี เนืองจากขณะนันยังไม่เกิด
เหตุการณ์ทีเกียวข้อง
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยแจ้งว่าวาระนีต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรประจําปี 2562 เป็ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 21,300,000 บาท และส่วนทีเหลือให้โอนไปเป็ นกําไรสุทธิ
คงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 228,636,100.43 บาท ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมติมี
รายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
33,077,569,644

99.9999

1,200

0.0000

313,731

0

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
วาระที 6

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึง
และ เลือกตังกรรมการใหม่

ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร
ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทกุ ครัง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีพึงมีจะต้องออกจาก
ตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งนัน
อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับดังกล่าว ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังนี มี
กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและสามารถได้รบั เลือกเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก จํานวน 3 คน ได้แก่
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1.
2.
3.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ
เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ ดูแ ลกิ จการ (ไม่ร วมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้
เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาเลือกตังกรรมการ 2 คน ทีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มดั และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง สําหรับตําแหน่งทีว่างลงจากการทีนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระแจ้งความประสงค์ไม่รบั คัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งต่อในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังนี คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารนําเสนอนายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
เพือรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเลือกตังเป็ นกรรมการทัง คนดังกล่าว เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์
ด้านการเงิน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และด้านกลยุทธ์/ระหว่างประเทศ ทัง 3 เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง และได้รบั ความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที 31 ธันวาคม
2562 ตามหลักเกณฑ์และขันตอนทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชือบุคคลเข้ามายัง
ธนาคาร
ก่อนมีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค สําหรับการทุ่มเท
กําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิดให้แก่ธนาคาร นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารมา 13 ปี
ถือเป็ นกรรมการทีดํารงตําแหน่งมายาวนานทีสุดของธนาคาร โดยตลอดเวลาทีดํารงตําแหน่งในธนาคาร นางวาทนันทน์
พีเทอร์สคิ ได้ให้ความคิดเห็นอันเป็ นอิสระ รวมทังให้คาํ ปรึกษา คําแนะนํา พร้อมกับร่วมแชร์ประสบการณ์และความรูอ้ นั มีค่า
ให้แก่คณะกรรมการและธนาคารมาโดยตลอด
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เนื องจากไม่มีผู้ถือ หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิด เห็น เพิมเติม ประธานฯ จึ ง ขอให้ทีประชุมลงมติ โดยขอให้
ลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล และแจ้งว่าวาระนีต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มดั และนายอดิศร
เสริมชัยวงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และอนุมัติเลือกตัง นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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1. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
มติทีลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

กรรมการ

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

33,077,774,263

99.9999

1,200

0.0000

313,731

0

0

0.0000

4. บัตรเสีย
2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
มติทีลง
1. เห็นด้วย

กรรมการ
จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
33,077,775,463

100.0000

0

0.0000

313,731

0

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย
3. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
มติทีลง
1. เห็นด้วย

กรรมการอิสระ
จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
33,077,775,463

100.0000

0

0.0000

313,731

0

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย

(หมายเหตุ: ในวาระนี นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ในฐานะผูม้ ีสว่ นได้เสีย ไม่ได้อยูร่ ว่ มในการประชุม)
วาระที 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

ประธานฯ ชีแจงรายละเอียดต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
ได้เสนอแนะให้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี และภาระหน้าทีในการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการซึงปั จจุบนั ได้มีการขยายขอบเขตขึนมาก เนืองจากลักษณะธุรกิจทีซับซ้อนขึนและการเปลียนแปลง
ต่ า งๆในระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ทังนี ตามแนวทางของกลุ่ม ซี ไ อเอ็ ม บี เอ็ น จิ ก ชาฮ์นัซ ฟารุ ก บิ น จั ม มัล อาฮ์มัด
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เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ เนืองจากทัง
สามเป็ นพนักงานของธนาคาร และกลุม่ ซีไอเอ็มบี
จากข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการธนาคาร
เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ อนุมัติปรับขึนอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563
อย่างไรก็ตาม เมือสถานการณ์ระบาดของเชือ Covid-19 ทวีความรุนแรงขึน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คณะกรรมการจึง
เห็นควรให้ชะลอการบังคับใช้อตั ราใหม่ซึงเสนอขออนุมตั ิในทีประชุมครังนี โดยให้อตั ราใหม่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม
2564 เป็ นต้นไปแทน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บาท/คน
ปี 2563
ตําแหน่ง



ประธานกรรมการ



กรรมการ

ค่าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่ง
กรรมการ)
140,000

ค่าเบียประชุม
(รายเดือน)

-

ค่าเข้าประชุม

50,000

50,000

50,000

50,000

หมายเหตุ:
. กรรมการเป็ นผูเ้ สียภาษี เงินได้เอง
. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครังเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจํานวนครังของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
บาท/คน
ปี 2563
ตําแหน่ง

ค่าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่ง
กรรมการ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ



ค่าเบียประชุม
(รายเดือน)

ค่าเข้าประชุม
(รายครัง)

50,000

-

50,000

-

-

50,000

กรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
Board Risk and Compliance Committee

ประธานกรรมการ
50,000
50,000


กรรมการ

-

หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็ นผูเ้ สียภาษี เงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจํานวนครังของการประชุม
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-

50,000

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามว่าเหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการจึงเพิมขึนมาก เนืองจาก
ธนาคารเพิงจะมีการจ่ายเงินปั นผลหลังจากทีไม่ได้จ่ายมาหลายปี
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ เห็นว่าเรืองนีควรพิจารณาทีความเหมาะสมมากกว่าสัดส่วนทีเพิมขึน และชีแจงว่าหาก
พิจารณาจากตารางเปรียบเทียบ (แสดงทีจอภาพ) จะเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมของธนาคารน้อยกว่าธนาคารอืน
เช่นธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ซึงมีค่าตอบแทนรวมที 44 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีค่าตอบแทนรวมที 11 ล้านบาทก่อนหน้านี และที 19 ล้านบาทหลังการปรับเพิม นอกจากนี
ในช่วง 10 กว่าปี ทีผ่านมา ธนาคารมีการปรับค่าตอบแทนเพียง ครัง และเป็ นการปรับเพิมในสัดส่วนทีน้อยมาก สําหรับเบีย
ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารจ่ายเพียงครังเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจํานวนครังของการประชุมต่อเดือน และจะไม่มีการ
จ่าย หากกรรมการไม่ได้เข้าประชุมหรือไม่มีการจัดประชุม นอกจากนี อัตราเบียประชุม 50,000 บาทต่อครัง ไม่ใช่คา่ ตอบแทน
สําหรับการเข้าร่วมประชุมครังละ 4-5 ชัวโมงเท่านัน แต่รวมถึงระยะเวลาทีกรรมการใช้ในการศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อน
เข้าประชุม เพือจะได้เสนอแนะความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทังนี อัตราทีเพิมขึนเป็ นอัตราทีมีความเหมาะสม
เพือตอบแทนและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ ภาพของธนาคารไว้
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ เสนอแนะว่าธนาคารควรกําหนดค่าตอบแทนอืนให้แก่กรรมการ เช่น สิทธิ
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพ การจัดอบรมหลักสูตรเกียวกับกรรมการ หรือเงินโบนัส เป็ นต้น
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยแจ้งให้ทราบว่าวาระนีต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
ประชุม
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
อนุมตั ิปรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามทีคณะกรรมการเสนอ และให้อตั ราใหม่มีผลบังคับใช้ได้
ตังแต่เดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุม

33,077,774,263

99.9990

1,200

0.0000

313,731

0.0009

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
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วาระที 8

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2563 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ นางอรนุช อภิศกั ด์ศิรกิ ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ ือ

หุน้
นางอรนุช อภิศกั ด์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงต่อทีประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี ทังนี ผูถ้ ือหุน้
สามารถแต่งตังผูส้ อบบัญชีรายเดิมให้ทาํ หน้าทีต่อไปอีกได้
ตามข้อกําหนดดังกล่าว คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบปี 2563 ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีกระบวนการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีที
เหมาะสม ให้นาํ เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่งสํานักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอ
บีเอเอส จํากัด ตามรายชือต่อไปนี เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจําปี 2563 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงตาม
รายชือดังกล่าว มีอาํ นาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
1.

นายบุญเลิศ กมลชนกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

5339

2.

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

7352

3.

นายไพบูล ตันกูล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

4298

คณะกรรมการธนาคารเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอืน เป็ น
จํานวนเงิน 14,924,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนตามทีระบุไว้ในหน้า 8 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ได้แก่
1.

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด

2.

บริษัท ซีที คอลล์ จํากัด

3.

บริษัท เวิลด์ลสี จํากัด

ทังนี ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (“กลุม่ ธนาคาร”) สําหรับปี 2563 มีจาํ นวน
รวมทังสิน 14,924,000 บาท โดยมอบอํานาจให้ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผสู้ อบบัญชีเพิมเติมได้
ตามทีเห็นสมควรในกรณีทีธนาคารให้ผสู้ อบบัญชีดาํ เนินการอืนๆ ทังนี ค่าสอบบัญชีในปี 2563 ทีเสนอ เพิมขึนจากค่าสอบ
บัญชีปี 2562 ร้อยละ 25.2 เนืองจากมีคา่ ตรวจสอบทีเกียวข้องกับ TFRS9 สําหรับค่าตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบ
ปี บญ
ั ชีทีผ่านมา กลุม่ ธนาคารได้รบั บริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสงั กัดเป็ นจํานวนเงิน 6,600,000 บาท
- 22 -

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเหตุผลในการปรับขึนค่าสอบบัญชีในอัตราร้อยละ 25.2 ซึงเป็ นอัตราที
สูงกว่าธนาคารอืน ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าการเพิมค่าสอบบัญชีสามารถกระทําได้ แต่ไม่ควรสูงมากนัก
นางอรนุช อภิศกั ด์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงว่าตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9) การสอบบัญชี
และการตรวจสอบมีขนตอนและความยุ
ั
ง่ ยากมากขึน โดยธนาคารต้องมีการทําโมเดลเพือประเมินค่าความเป็ นไปได้ของการ
เป็ น หนี เสีย ประเมิ น ค่า ความเสียง ประเมิ น การตังเงิ น สํา รอง ฯลฯ ซึงทํา ให้ป ริม าณชิ นงานที ต้อ งตรวจสอบมี เพิมขึน
ค่าตอบแทนจึงจําเป็ นต้องปรับเพิมเพือให้สอดรับกับปริมาณงานและความยุง่ ยากดังกล่าว ทังนี ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน อัตรา
การปรับเพิมขึนโดยเฉลียอยูท่ ีร้อยละ 20-30 ซึงเมือเทียบเคียงแล้ว อัตราการปรับเพิมของธนาคารถือว่าอยูใ่ นระดับทียอมรับ
ได้ สําหรับอัตราค่าตอบแทนทีนําเสนอนัน ได้ผา่ นการต่อรองและปรับลดมาแล้ว
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นเพิมเติมว่าจากการไปร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารแห่งหนึง
พบว่าการเพิมขึนของค่าสอบบัญชีของธนาคารนันไม่ถึงร้อยละ 20 การทีธนาคารแจ้งว่าร้อยละ 25 เป็ นอัตราทีเทียบเคียงกับ
ธนาคารอืนและเป็ นอัตราทีไม่สงู มาก จึงอาจคลาดเคลือน
นางอรนุช อภิศักด์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี แจงว่าการเทียบเคียงจะต้องแยกเป็ นส่วน และการ
เทียบเคียงทีกล่าวถึงนันเป็ นการเทียบเคียงในส่วนของมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9) สําหรับธนาคาร ส่วนทีนํามาเทียบเคียง
ได้แก่ 1) ส่วนของการตรวจสอบทีเพิมขึนจากมาตรฐานบัญชีใหม่ (ร้อยละ 25-30) 2) ส่วนของปริมาณงานของธนาคารเอง
ทีเพิมขึนจากจํานวนรายการต่างๆ และ 3) ส่วนของปริมาณงานทีมากขึน จากงานทบทวนงบทีเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของ
บริษัทในเครือ ซึงอาจแตกต่างเมือเทียบกับธนาคารอืนทีงานทบทวนงบของบริษัทในเครือของเขามีนยั สําคัญมาแต่ตน้ แล้ว
ในขณะทีงานในส่วนนีของธนาคารเริมมีนยั สําคัญในช่วง 2-3 ปี ก่อนหน้านี
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ใช้ธนาคารใดมาเทียบเคียงค่าสอบบัญชี
กับธนาคาร และได้เทียบเคียงกับกําไรของธนาคารหรือไม่
นางอรนุช อภิศกั ด์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงว่าโดยปกติ การเทียบเคียงกับกําไรไม่สามารถทําได้
เพราะในการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีจะพิจารณาปริมาณงานและจํานวนลูกค้า เช่น ในช่วงหลังธนาคารมุง่ เน้นธุรกิจรายย่อย
มากขึน ปริมาณงานในส่วนนีจึงเพิมขึน เมือปริมาณงานมากขึน ชัวโมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีย่อมมากขึนตาม วิธีการ
เทียบเคียงจะแยกเป็ นส่วนๆ เช่นเทียบเคียงในส่วนของการปรับเงินเฟ้อ (ธนาคารไม่มีในส่วนนี) เทียบเคียงในส่วนของงาน
จากมาตรฐานบัญชีใหม่ เทียบเคียงในส่วนของการทบทวนงบของบริษัทในเครือ เป็ นต้น
นาย Basant Kumar Dugar ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PWC)
สามารถร่วมงานกับ ASEAN CPA เพือทํางานในประเทศในอาเซียนเพือลดค่าสอบบัญชีได้หรือไม่ นอกจากนี ผูถ้ ือหุน้ ยัง
เสนอความคิดเห็นในการนํา Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการปริมาณงาน รวมถึงแนะนําให้ธนาคารเรียนรู แ้ ละใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทแม่ในประเทศมาเลเซีย รวมถึงประเทศใกล้เคียง เช่นสิงคโปร์
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นางอรนุช อภิศักด์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และอธิ บายเกี ยวกับ
ประเด็นผูส้ อบบัญชีว่าธนาคารใช้ PWC ตามบริษัทแม่ของธนาคาร และการใช้ผสู้ อบบัญชีเดียวกับบริษัทแม่ถือเป็ นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกุล ชีแจงว่าธนาคารพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทเพือประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการตรวจสอบเองก็พยายามอย่างมากทีจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสอบบัญชี จึงได้เจรจาต่อรอง
และได้ปรับทอนงานทีไม่จาํ เป็ นออกไปพอสมควร
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเข้าใจเกียวกับงานสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่ว่าไม่ต่างจาก
เดิมและเป็ นเพียง Checklist และสอบถามว่าธนาคารมีสงใดที
ิ จะเอืออํานวยให้ผสู้ อบบัญชีสามารถลดเวลาในการทํางานลง
หรือไม่ พร้อมกับมีขอ้ เสนอแนะเกียวกับชัวโมงการทํางานของผูส้ อบบัญชี (Manhour) และการปรับเปลียนสํานักงานสอบ
บัญชีเพือลดค่าใช้จ่ายส่วนนี
คุณอรนุช อภิศกั ด์ศิริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ อธิบายว่ามาตรฐานบัญชีใหม่เป็ นเรืองใหญ่สาํ หรับสถาบัน
การเงิน และเป็ นปั จจัยหลักทีเพิมรายละเอียดของงาน ไม่ได้เป็ นเพียง Checklist อย่างทีผูถ้ ือหุน้ เข้าใจ ธนาคารต้องสร้างรูป
แบบจําลองเพือพิจารณาหาปั จจัยของการเป็ นหนีเสีย รวมถึงปั จจัยเพือประเมินค่าความคาดหวังของค่าความเสียหายทีอาจ
เกิ ดขึนเผือหนีสงสัยจะสูญ ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งเทียบเคียง ตรวจสอบรู ปแบบจําลอง ค่าของปั จจัย และค่าต่างๆ ว่ามีความ
น่าเชือถือหรือไม่ ด้วยมาตรฐานใหม่นี ทุกธนาคารจึงมีค่าตอบแทนในส่วนนีเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ อัตราปรับเพิมของ
ธนาคารดูเป็ นอัตราทีสูง เพราะธนาคารมีฐานอัตราเดิมตํา ในขณะทีฐานอัตราเดิมของธนาคารอืนสูงกว่ามาก
นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ กรรมการอิสระ ชีแจงเพิมเติมว่าในการเสนอค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีจะคํานวณจาก
ชัวโมงการทํางานกับอัตราต่อชัวโมงทีสํานักงานสอบบัญชีกาํ หนด โดยอัตราต่อชัวโมงจะเป็ นไปตามระดับของผูต้ รวจสอบ
ในกรณี นี อัตราต่อชัวโมงไม่ได้เพิม แต่สิงทีเพิมขึนคือจํานวนชัวโมงของการทํางาน ซึงเพิมตามปริมาณงานทีเพิมจาก
มาตรฐานบัญชีใหม่ โดยเฉพาะ TFRS9 นอกจากนี มาตรฐานบัญชีฉบับอืนๆ ก็มีการปรับปรุ งในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่
เนืองๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและทบทวนอย่างมากสําหรับชัวโมงการทํางานทีเสนอเพิมขึนดังกล่าว
กับ PWC เพือให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานทีเพิมขึน ทังนี ชุดตรวจสอบทีมาตรวจสอบธนาคาร
ยัง คงเป็ น ชุดเดิ มทีมี คุณภาพและมี ความเชี ยวชาญ ธนาคารเห็น ว่า PWC เป็ น สํา นักงานสอบบัญ ชี ที มีคุณภาพซึงจะ
ดําเนินการตรวจสอบงบการเงินอย่างเหมาะสม เพือประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าวาระนี
ต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
แต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุม่ ธนาคารประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นจํานวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 2,885,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืน
ของกลุม่ ธนาคารปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 14,924,000 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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มติทีลง
1. เห็นด้วย

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ ผู้ถอื หุน้ ซึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

33,077,762,638

99.9999

2. ไม่เห็นด้วย

12,825

0.0000

3. งดออกเสียง

313,731

0

0

0.0000

4. บัตรเสีย
วาระที 9

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

พิจารณาอนุ มัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้
ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43

ประธานฯ ขอให้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูน้ าํ เสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ชี แจงต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร รวม 3 ข้อ ดังนี
ข้อ 25 เกียวกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือแก้ไขข้อความเดิมทีได้แก้ไขไปเมือปี 2562
เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 74/2557 ซึงบังคับใช้ในเวลานัน เนืองจากข้อความ
เดิมมีความเคร่งครัดและไม่ยืดหยุ่น ทําให้ธนาคารไม่สามารถนําหลักเกณฑ์ทีผ่อนคลายมากขึน ทีได้กาํ หนดในพระราช
กําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที 18 เมษายน 2563 มาใช้เพือดําเนินการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ในขณะนีได้
ข้อ 30 หมวดการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือให้อาํ นาจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทังนี ข้อความทีปรับแก้ในข้อบังคับ ทังในส่วนของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นข้อความทียืดหยุน่ และเพิมความคล่องตัวในทางปฏิบตั ิ เพือให้ธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
กฎระเบียบ และ/หรือ คําสังใดๆ ทีอาจมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตได้
ข้อ 43 หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี เพือให้อาํ นาจคณะกรรมการธนาคารในการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิทีเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลหรือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และนําเงินกําไรสุทธิทีเกิดขึนตามบัญชีงบดุล
และบัญชีกาํ ไรขาดทุน และงบการเงินของธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว มาเป็ นเงินสํารองต่างๆ หรือเป็ น
ทุนสํารองเพือเป็ นเงินกองทุนของธนาคารได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร รวมทังให้อาํ นาจแก่คณะกรรมการในการ
เปลียนแปลงเงินสํารองทีเป็ นเงินกองทุนหรือเงินสํารองต่างๆ ทีได้จดั สรรไว้แล้วตามทีเห็นสมควร
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 25 หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 30 หมวด 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 30 และ ข้อ 43 หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี มีดงั นี
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

หมวด 4
คณะกรรมการ

หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็ น ผู้เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึงได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ดวันก่อ นวัน ประชุม
เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิ ประโยชน์ของ
บริ ษั ท จะแจ้ง การนัด ประชุ ม โดยวิ ธี อื นและกํา หนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้ ทังนี หากการประชุมในคราวนัน
เป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็ น ผู้เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึงได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ดวันก่อ นวัน ประชุม
เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิ ประโยชน์ของ
บริ ษั ท จะแจ้ง การนัด ประชุ ม โดยวิ ธี อื นและกํา หนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้ ทังนี หากการประชุมในคราวนัน
เป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรรมการตังแต่สองคนขึนไปอาจร้องขอให้เ รียก
กรรมการตังแต่ส องคนขึนไปอาจร้อ งขอให้เ รียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีให้ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีให้ประธานกรรมการ
กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีวันนับแต่วนั ได้รบั คํา กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีวันนับแต่วนั ได้รบั คํา
ร้องขอ
ร้องขอ
ประธานกรรมการ หรือ บุคคลทีได้รบั มอบหมาย
จากประธานกรรมการ อาจกํา หนดให้จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการผ่านสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยในการประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้าร่วม
ประชุม ทังหมดจะต้อ งอยู่ใ นราชอาณาจัก รขณะที มี ก าร
ประชุม และกรรมการทีเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ งในสามขององค์ป ระชุ ม จะต้อ งอยู่ใ นที ประชุ ม แห่ ง
เดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที
มีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มี ก ารบัน ทึก เสีย ง หรือ ทังเสีย งและภาพ (แล้ว แต่
กรณี ) ของกรรมการผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ตลอดการประชุ ม
รวมทังข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการบันทึก
ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบ
พืนฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร เรือง มาตรฐานการรักษาความมันคงความ
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ไขเพิมเติม

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ห รื อ บุ ค ค ล ที ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกํ า หนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงือนไข และมาตรฐาน ที
กํา หนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ และ/หรือ
คํ า สั งใดๆ ที บั ง คั บ ใช้ แ ละ/หรื อ เกี ยวข้ อ ง รวมถึ ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ และ/หรื อ คํา สั งใดๆ
ดังกล่าวทีอาจมีการแก้ไขเพิมเติมในภายหลัง
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ข้อความใหม่

หมวด
การประชุมผู้ถอื หุ้น

หมวด
การประชุมผู้ถอื หุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่ ถือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่
วันสินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
วันสินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืน ให้เรียกว่าการประชุม

การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืน ให้เรียกว่าการประชุม
วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรีย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การ วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรีย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การ
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุ มผู้ถือหุ้น
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง
เงื อนไข และมาตรฐาน ที กํ า หนดโดยกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ และ/หรื อ คํา สั งใดๆ ที บั ง คั บ ใช้
และ/หรื อ เกี ยวข้ อ ง รวมถึ ง กฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบี ย บ และ/หรื อ คํา สั งใดๆ ดั ง กล่ า วที อาจมี ก าร
แก้ไขเพิมเติมในภายหลัง
หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
นอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ นอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้า มมิ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผล เงิ น กํา ไรส่ ว นที เหลื อ จากการ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผล ให้จัดสรรเป็ นเงิ นสํารองต่างๆ ได้ ตามแต่
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกําไรสุทธิทีเหลือ
คณะกรรมการจะเห็นสมควร
จากการจ่ายเงินปั นผลตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ จากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือ นําเงิน
ผู้ถื อ หุ้น ได้เ ป็ น ครังคราวเมื อเห็ น ว่า บริษั ท มี ก ําไรสมควร กํ า ไรสุ ท ธิ ที เกิ ด ขึ นตามบั ญ ชี ง บดุ ล และบั ญ ชี กํา ไร
ขาดทุน งบการเงินของบริษัททีผ่านการสอบทานหรือ
พอทีจะทําเช่นนัน และเมือได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงาน
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็ นเงินสํารองต่างๆ
ให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
หรือเป็ นทุนสํารองเพือเป็ นเงินกองทุนของบริษัทได้
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ก ระทํา ภายในระยะเวลาที ตามแต่ ค ณะกรรมการจะเห็ น สมควร และให้
กฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และ คณะกรรมการมีอาํ นาจในการเปลียนแปลงเงินสํารอง
ให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ ทีเป็ นเงินกองทุนหรือเงินสํารองต่างๆ ทีได้จัดสรรไว้
แล้วได้ตามทีเห็นสมควร ยกเว้นทุนสํารองตามข้อ 44
ด้วย
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ได้เ ป็ น ครังคราวเมื อเห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ก ํา ไร
สมควรพอทีจะทําเช่นนันและเมือได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้
รายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และ
ให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์
ด้วย

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าการเพิมให้มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ยนัน ธนาคารจะ
ไม่ใช้กบั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง แต่จะใช้เมือจําเป็ นเท่านันใช่หรือไม่
นางปฏิมา จําปาสุต เลขานุการบริษัท ชีแจงว่าการแก้ไขข้อบังคับเพือให้ธนาคารสามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
สืออิเล็กทรอนิคส์ได้นนั มีไว้เผือกรณีมีความจําเป็ น หรือเมือเห็นสมควรต้องจัดประชุมฯ ในรูปแบบดังกล่าว
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ธนาคารตระหนักถึงการกระทบสิทธิของผูถ้ ือหุน้ เช่นกรณี E-Voting ด้วย
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยแจ้งว่าวาระนีต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที ประชุ ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของธนาคารข้อ 25 หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 30 หมวด 5 การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และข้อ 43 หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ รวมทังอนุมตั ิการ
ดําเนินขันตอนต่างๆ ตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแ ล ได้แก่ การแจ้งการแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อันรวมถึงการให้
บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีอาํ นาจใน
การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมข้อความตาม
คําสังของนายทะเบียนโดยการแก้ไขเพิมเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสําคัญของข้อบังคับของธนาคาร โดยผลการ
ลงมติมีรายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
33,077,774,263

99.9990

0

0.0000

314,931

0.0009

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บัตรเสีย
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พิจารณาอนุมตั ิการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์

ประธานฯ ขอให้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูน้ าํ เสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ชีแจงต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าสภา
แห่งชาติลาวได้ออกกฏหมายใหม่เกียวกับธนาคารพาณิชย์ โดยตามข้อกําหนดของกฎหมายใหม่นนั สาขาเวียงจันทน์ของ
ธนาคารจะต้องเพิมเงินกองทุนขันตําจาก 100,000,000,000 (แสนล้าน) กีบ (หรือ 350,000,000 (สามร้อยห้าสิบล้าน) บาท)
เป็ น 300,000,000,000 (สามแสนล้าน) กีบ (หรือ 1,050,000,000 (หนึงพันห้าสิบล้าน) บาท) ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึงเมือ
พิจารณาถึงการเปลียนแปลงทีคาดว่าจะเกิดขึนกับสภาพการดําเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการธนาคารเห็นควรให้เลิกกิจการ
สาขาเวียงจันทน์ ภายหลังจากเลิกกิจการแล้ว หากเห็นสมควร กลุม่ ซีไอเอ็มบีอาจพิจารณาตังสํานักงานตัวแทนทีเวียงจันทร์
ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บงั คับกฏหมายใหม่ของ สปป.ลาว การเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์จะต้องได้รบั อนุมตั ิจาก
ธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) ซึงธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้พจิ ารณาเรืองนีโดยไม่มีขอ้ คัดค้านใดๆ แต่ใน
ขันตอนอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการนัน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ขอให้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นําเสนอเรืองนีต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
ธนาคารเพืออนุมตั ิ และนําส่งแผนการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
นางคนึง มรรคธีรานุวฒ
ั น์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ธนาคารเปิ ดสาขาทีลาวกีปี แล้ว และมีผลขาดทุนเท่าไหร่
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชี แจงว่าสาขาเวียงจันทน์ได้เปิ ดมากว่า 5 ปี ผลประกอบการของสาขาเวียงจันทน์ไม่
เป็ นไปตามทีธนาคารคาดการณ์ไว้ ใน 3 ปี แรกผลการดําเนินงานขาดทุนเพราะเป็ นช่วงเริมต้น ในปี 2562 มีผลขาดทุน 7.9
ล้านบาท และในปี นี ขาดทุนประมาณ 2 ล้านบาท การขาดทุนเป็ นผลจากเศรษฐกิจของลาวทีไม่เติบโตตามทีคาดหวัง
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าค่าใช้จ่ายทีสาขาเวียงจันทน์ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของธนาคารใช่หรือไม่
และผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากการเปิ ดสาขาเวียงจันทน์คือกลุ่มซีไอเอ็มบี โดยกลุ่มฯ ไม่ได้เปิ ดเอง แต่ขอให้ธนาคารเป็ นผูเ้ ปิ ด
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดกับธนาคาร เช่นนันใช่หรือไม่ หากเป็ นเช่นนัน การเลิกกิจการจึงเป็ นเรืองดีเพราะไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จ่ายที
จะเสียอีกต่อไป
ประธานฯ ชี แจงว่าเนืองจากสาขาเวียงจันทน์เป็ นสาขาของธนาคาร ค่าใช้จ่ายของสาขาเวียงจันทน์จึงเป็ น
ค่าใช้จ่ายของธนาคาร ธนาคารเป็ นผูร้ บั ประโยชน์หากเป็ นไปตามคาดหวัง ไม่ใช่กลุ่มซีไอเอ็มบี เมือธุรกิจไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมาย ธนาคารจึงเห็นสมควรปิ ดสาขาฯ
นายสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าสํานักงานตัวแทนจะมีบทบาทอย่างไร จะได้ผลตอบแทนร้อยละเท่าไร
ธนาคารจะได้รบั เงินคืนจากการเลิกสาขาเวียงจันทน์เท่าไร ทางการลาวมีมาตรการเยียวยาให้หรือไม่ และทางการลาวปฏิบตั ิ
ต่อธนาคารทุกแห่งเหมือนกันหรือไม่
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าสํานักงานตัวแทนจะทําหน้าทีแนะนําธุรกิจให้แก่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สําหรับ
มาตรการเยียวยานัน ทางการลาวไม่มีมาตรการเยียวยาใดๆ และแนวทางนีทางการลาวถือปฏิบตั ิกบั ทุกธนาคารเหมือนกัน
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นายภานุ ตังพูลสินธนา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าเหตุใดจึงตังสาขาทีลาว เห็นว่าธนาคารไม่ควรตังสาขาทีประเทศนัน
ตังแต่แรกแล้ว
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าในการเปิ ดสาขาเวียงจันทน์ ธนาคารได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิ จ ในช่วงทีเปิ ดสาขาฯ ธนาคารก็ ได้พยายามดําเนินธุรกิ จอย่างเต็มที แต่ไม่อาจคาดเดาถึงการ
เปลียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าวาระนี
ต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
เลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายใหม่ดา้ นการธนาคารของ สปป. ลาว และอนุมตั ิให้ธนาคารดําเนินการ
และปฎิบตั ิหน้าทีทุกประการตามข้อกําหนดของกฎหมายใหม่ดา้ นการธนาคารของ สปป. ลาว เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
เลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ดงั กล่าว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
33,077,775,463

100.0000

0

0.0000

313,731

0

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
วาระที 11

ร้อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและผูบ้ ริหารในเรืองอืน ๆ นอกเหนือจากวาระที
ได้ดาํ เนินการประชุมมาแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่าธนาคารประเมินผลประกอบการในปี 2563 จากสถานการณ์ระบาด
ของเชือโควิด – 19 และในส่วนของ New Normal ธนาคารมีนโยบายใดบ้าง
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชีแจงว่าในช่วง 2-3 เดือนทีผ่านมา ธนาคารยังคงรักษาขีดความสามารถในการให้บริการ
ได้อย่างต่อเนือง แม้จะมีพนักงานทีเข้ามาทํางานในทีทํางานเพียงร้อยละ 30-40 เนืองจากพนักงานบางส่วนทํางานทีบ้าน
(Work From Home) และบางส่วนทํางานทีสถานทีทํางานสํารองซึงกระจายอยูร่ อบกรุงเทพฯ (Split Site) สําหรับการพักชําระ
หนี ธนาคารสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว และตอบรับลูกค้าได้ครบถ้วน แม้จะขลุกขลักในช่วงแรกเพราะลูกค้าทีติดต่อ
เข้ามามีจาํ นวนมาก ในลําดับต่อไป ธนาคารจะช่วยลูกค้าในการฟื นตัว โดยจะนํามาตรการช่วยเหลือของทางการมาใช้ตาม
ความเหมาะสม และจะช่วยเหลือทังลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล สําหรับภาพรวมของผลประกอบการในปี นี ผลกระทบจะ
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เกิดขึนในส่วนของรายได้ธนาคารอย่างแน่นอน และการเติบโตของสินเชือในครึงปี หลังน่าจะชะลอตัวลง คณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการตระหนักในเรืองนี และได้ติดตามดูสถานการณ์อย่างต่อเนือง ขณะนีธนาคารได้ลดค่าใช้จ่าย และมีมาตรการใน
การจํากัดและตัดทอนค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ น รวมถึงไม่เพิมจํานวนพนักงาน เชือว่าด้วยมาตรการเหล่านี ผลประกอบการของ
ธนาคารในปี นยัี งน่าจะพอไปได้
เนืองจากไม่มีผใู้ ดซักถาม หรือมีขอ้ คิดเห็นเพิมเติม หรือเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ประธานฯ
จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทีได้กรุ ณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นทีเป็ น
ประโยชน์ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชือ

.............................................
(นายชาญมนู สุมาวงศ์)

ประธานทีประชุม

ลงชือ

..............................................
(นางปฏิมา จําปาสุต)

เลขานุการบริษัท
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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