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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครั�งที� 26 
ของ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

--------------------------------------------- 

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครั�งที� 26 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจ้ัดขึ �นเมื�อ        

วนัศกุรท์ี� 26 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํร ิแขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ 

และแจง้ต่อที�ประชุมว่าประธานกรรมการ - ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง และกรรมการซึ�งอยู่ต่างประเทศ 4 ท่าน ไดแ้ก่                  

เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด  เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั  นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น และ                  

นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ ไมส่ามารถเดินทางมาประชมุได ้ เนื�องจากขอ้จาํกดัในการเดินทางระหวา่งประเทศในสถานการณ์

ระบาดของเชื �อโควิด-19   

เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้ 37 ซึ�งกาํหนดใหผู้ถื้อ

หุ้นที�มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุมในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่และไม่มีรองประธาน                     

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ – CIMB Bank Berhard จึงเสนอใหท้ี�ประชมุรบัรองการ

แต่งตั�งนายชาญมน ูสมุาวงศ ์กรรมการอิสระ ซึ�งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ รวมทั�งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เป็นประธานในที�ประชมุครั�งนี �  

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้คดัคา้นการแตง่ตั�งดงักลา่ว นายชาญมน ู สมุาวงศ ์จึงทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชมุ  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัแนะนาํกรรมการ และแจง้วา่มีผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของธนาคารจาํนวน 16 คนไดเ้ขา้รว่มประชุมดว้ย  ทั�งนี � กรรมการที�เขา้รว่มประชุม 6 คน จากจาํนวนทั�งสิ �น 11 คน 

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 54.54  ของกรรมการทั�งหมด มีรายชื�อดงัตอ่ไปนี �  

1. นายชาญมน ู สมุาวงศ ์ กรรมการอิสระ 

2. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ กรรมการอิสระ 

3. นายรอม หิรญัพฤกษ์ กรรมการอิสระ 

4. นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ 

5. นายนิติ   จึงนิจนิรนัดร ์   กรรมการอิสระ 

6. นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
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กรรมการที�ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ 

2. นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ กรรมการอิสระ 

3. นางสาวเซรนีา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ  

4. เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั กรรมการ  

5. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด กรรมการ  

ผู้บริหารระดับสูงที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้รหิารสงูสดุ

ธุรกิจบรหิารเงิน    

2. นายอาทติย ์มาสถิรกลุ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยง 

3. นายพรชยั ปัทมินทร ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้รหิารสงูสดุ

บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

4. นางบษุกร  พทุธินนัทน ์ ผูบ้รหิารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

5. นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร ผูบ้รหิารสงูสดุทรพัยากรบคุคล 

6. นางสาวสริพิร สนั�นไพเราะ ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

7. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผูบ้รหิารสงูสดุการเงิน 

8. นายตนั คีท จิน  ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 

9. นายประภาส  ทองสขุ ผูบ้รหิารสงูสดุสื�อสารองคก์ร   

10. นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตังิาน  

11. นายลมิ ยอง เทียน ผูบ้รหิารสงูสดุกลยทุธ ์

12. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 

13. นางสาวปาจรยี ์ทองวานิช ผูบ้รหิารสงูสดุกฎหมาย 

14. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ ์ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารงานประสบการณล์กูคา้ 

15. นายเพา จาตกานนท ์ รองผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจบรหิารเงิน 

16. นางสาวจิตตวด ีแสงทอง ผูบ้รหิารพาณิชยธ์นกิจขนาดยอ่ม และรกัษาการผูบ้รหิาร 

Credit Center 
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ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดย 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 

2. นายชานนท ์ถาวรานนท ์ 

ที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 

บรษัิท แชนดเ์ลอ่ร ์เอ็มเอชเอ็ม จาํกดั โดย 

1. นายวีรชยั ทิศธิุวงค ์ 

2. นางสาวพลูสขุ พรพฒันนางกรู  

เริ�มประชุม เวลา 10.00 น. 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่ธนาคารจะดาํเนินการประชมุโดยกระชบั เพื�อไมใ่หร้ะยะเวลาในการอยูร่ว่มกนั

ของคนจาํนวนมากมีเวลานานเกินไป และจะงดใชไ้มโครโฟนในการสอบถาม โดยใหผู้ถื้อหุน้ที�มีคาํถามหรือความเห็นเขียน

ขอ้ความลงบนกระดาษและนาํสง่ใหเ้จา้หนา้ที�ของธนาคาร เพื�อรวบรวมและอา่นคาํถามแทนผูถื้อหุน้ รวมทั�งขอความรว่มมือ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที�อยู่ในสถานที�ประชุม เพื�อสุขอนามัยที�ดีของส่วนรวมใน

สถานการณร์ะบาดของเชื �อโควิด-19   

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดชี้ �แจงประเด็นการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์กรรมการ และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิารของธนาคาร ซึ�งจะมีผลในเดือนกนัยายน 2563 วา่ธนาคารไดแ้จง้ขอ้มลู

ดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”)  และแจง้ข่าวเพื�อประชาสมัพนัธแ์ลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ว่าการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์เป็นการตดัสินใจที�ผ่านการไตรต่รองมาอย่างรอบคอบ และ

เป็นไปตามเจตนารมณท์ี�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง เพื�อไปทาํงานในธุรกิจที�เห็นว่าเหมาะกับประสบการณแ์ละสอดคลอ้งกับ

ความชอบสว่นตวั  

จากนั�น ประธานฯ ไดก้ล่าวถึงผลงานของนายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ในการเป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัในการพลิกฟื�น

ธุรกิจรายย่อยใหก้ลายเป็นหน่วยงานที�สรา้งผลกาํไรสงูสดุใหก้บัธนาคาร รวมถึงการนาํและขบัเคลื�อนโครงการปรบัเปลี�ยน

ธุรกิจ (Business Transformation) หรือ Fast Forward  และการปฏิบตัิงานอย่างดีเยี�ยมในฐานะกรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร นอกจากนี � ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่คณะกรรมการธนาคารไดม้ีมติ

อนมุตัิแตง่ตั�งนายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ ซึ�งปัจจบุนัเป็นผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจบรหิารเงิน  ให้

ดาํรงตาํแหน่งรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เมื�อนายอดิศร เสริมชยัวงศ ์พน้จากตาํแหน่ง 

ภายใตเ้งื�อนไขว่าการแต่งตั�งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั�งนี � การแต่งตั�งดงักลา่วไดร้บัความ

เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารไดแ้จง้การแต่งตั�งที�ไดร้บัความเห็นชอบดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทราบแลว้ 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 44 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

4,506,809 หุน้ ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะ จาํนวน 26 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้33,071,701,784   หุน้ รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้

ประชมุดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะเป็นจาํนวน 70 ราย และจาํนวนหุน้ที�ถือรวมกนัไดท้ั�งสิ �น 33,076,208,593 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 94.98 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร พรอ้มกบั

แจง้สทิธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 26 ซึ�งรวมถึง 

1. สิทธิในการอภิปราย โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะได้

ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั�น ๆ ในเวลาที�เหมาะสม เนื�องจากอาจมีผูถื้อหุน้

หลายทา่นตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเช่นกนั  

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณา ขอใหซ้กัถามหรือแสดงความเห็น

ในวาระอื�น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม เพื�อประสิทธิภาพในการดาํเนินการประชุมและไม่กระทบผูถื้อหุน้โดย

สว่นรวม 

2. สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถือหรือรบัมอบ

ฉนัทะมา 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างปฏิมา จาํปาสตุ เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี�ประชุมทราบถึงหลกัการกาํกับดแูล

กิจการที�ดีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้และความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ ทั�งนี � นายชยัชนะ สกัการะ ผูถื้อหุน้

ที�มาประชมุดว้ยตวัเอง ไดเ้สนอตวัเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงการประชมุ 

นางปฏิมา จาํปาสตุ เลขานกุารบรษัิท ไดชี้ �แจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสยีงสรุปดงันี � 

กรณีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั�น ๆ ในตอนทา้ย

ของการรายงานวา่ “ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรอืเห็นดว้ยตามมติที�นาํเสนอ” 

กรณีมีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ใหเ้ป็น 

ผูม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื�องหมายถกู () ลงในกรอบสี�เหลี�ยมของบตัรลงคะแนนเสียงที�แจกให ้และยกมือขึ �น 

เพื�อรอใหเ้จา้หนา้ที�ของธนาคารรบับตัรลงคะแนนจากทา่นนาํมานบัคะแนนเสยีง โดยจะถือวา่ผูถื้อหุน้ที�ไมย่กมือขึ �นเพื�อแสดง

ตวัหรอืไมส่ง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที�นั�นไดอ้อกเสยีง “เห็นดว้ย” 

สาํหรบัการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ”งดออกเสยีง” 

ในแตล่ะวาระเทา่นั�น และจะนาํคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ดงักลา่ว หกัออกจากคะแนนเสยีงทั�งหมดที�เขา้

รว่มประชมุ สว่นที�เหลอืถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที�ลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระนั�น ๆ  

ยกเวน้การลงคะแนนเสยีงในวาระที� 6 เรื�องพิจารณาเลอืกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระให้

ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง และเลือกตั�งกรรมการใหม่  เจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะทุก

ราย ไมว่า่จะออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื�อใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการกาํกับดแูล

กิจการที�ดี 
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ส่วนผูท้ี�มาประชุมโดยการรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ที�ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ว่า “เห็น

ดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามที�ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความประสงคอ์อกเสยีงลงคะแนนไว้

ในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งธนาคารไดบ้นัทกึคะแนนในวาระดงักลา่วไวล้ว่งหนา้แลว้ 

นอกจากนี � ธนาคารไดเ้ปิดรบัลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชมุผูถื้อหุน้จนกวา่การประชมุจะแลว้เสรจ็ ดงันั�น 

จาํนวนผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ในแตล่ะวาระการประชมุอาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามจาํนวนผูเ้ขา้ประชมุที�ไดร้บัลงทะเบียน

ไว ้และผูถื้อหุน้ที�ลงทะเบียนภายหลงัจากการประชมุเริ�มแลว้ จะไมน่บัเป็นองคป์ระชมุสาํหรบัวาระการประชมุที�มีการสรุปผล

การลงคะแนนเสรจ็สิ �นแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการลงคะแนน  

เนื�องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 25 เมื�อวันที� 18 เมษายน 2562 

ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� ��  ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวนัที� 18 เมษายน 

2562 รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที�ธนาคารไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ครั�งนี � 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ครั�งที� 25  เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2562 โดยแจง้วา่วาระนี �ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ก่อนลงมติในวาระนี � ประธานฯ ไดชี้ �แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในการประชมุผูถื้อหุน้ครั�งตอ่ไปภายหลงัจากนี � ธนาคาร

จะไม่จดัใหม้ีวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เนื�องจากไม่มีขอ้กฎหมายกาํหนดใหธ้นาคารตอ้งมีมติรบัรอง

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ครั�งก่อน และถือว่ามติผูถื้อหุน้มีผลสมบูรณต์ามกฎหมายตั�งแต่การประชุมไดเ้สร็จสิ �นลง ทั�งนี � 

ธนาคารจะจดัใหม้ีการเผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ในครั�งที�มีการประชมุดงักลา่วไวใ้นเว็ปไซตข์องธนาคารภายใน 14 

วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ในครั�งนั�นๆ โดยผูถื้อหุน้สามารถเขา้ด ูและสอบถามเกี�ยวกบัรายงานการประชุมผูถื้อหุน้นั�นได ้

กรณีที�มีความเห็นหรอืขอ้สงสยั โดยใหต้ิดตอ่สอบถามผา่นเลขานกุารบรษัิท  

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรอง

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 25  เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2562 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 
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มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 33,076,220,596 100.0000 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 

ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ว่า ผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562 ปรากฏตามรายงาน

ประจาํปี 2562 ของธนาคาร ซึ�งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั�งนี � ประธานฯ ขอใหน้ายอดิศร 

เสรมิชยัวงศ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์กลา่วรายงานสรุปผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2562 ตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี �  

ข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานปี 2562 

ธนาคารมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจการ 14,155 ลา้นบาท เติบโตขึ �นรอ้ยละ 3.5  ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน 

9,640 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 13.5 กาํไรก่อนหกัสาํรองและภาษี 4,515 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 ค่าใชจ้่ายในการตั�ง

สาํรอง 2,572 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 47.7 กาํไรก่อนหกัภาษี 1,943 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 616.6 และกาํไรสทุธิ 1,502 

ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 21,357.1 

สัดส่วนการสร้างรายได้จากหน่วยธุรกิจ 

ธนาคารมีรายไดจ้ากธุรกิจรายย่อย (Consumer Banking) รอ้ยละ 66 ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) 

รอ้ยละ 13 ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) รอ้ยละ 7  พาณิชยธ์นกิจ (Commercial Banking) รอ้ยละ 7   ธนบดีธนกิจ (Private 

Banking) รอ้ยละ 1 และรายไดจ้ากการลงทนุอื�นๆ รอ้ยละ 6 ของรายไดท้ั�งหมด  

การเติบโตของสินเชื�อและสัดส่วนของเงนิฝาก 

ธนาคารมียอดรวมสินเชื�อและตลาดเงินจาํนวน 242,400 ลา้นบาท เติบโตขึ �นในอตัรารอ้ยละ 6.3 จากปีก่อนหนา้ 

โดยเป็นสดัสว่นของธุรกิจรายยอ่ย 140.9 ลา้นบาท พาณิชยธ์นกิจ 28.7 ลา้นบาท และธุรกิจขนาดใหญ่ 72.7 ลา้นบาท  

ดา้นเงินฝาก ณ สิ �นปี 2562 ธนาคารมียอดเงินฝาก 241,500 ลา้นบาท เป็นเงินฝากประจาํ 135.7 ลา้นบาท เงิน

ฝากออมทรพัย ์63.4 ลา้นบาท และสว่นที�เหลอืเป็น Bill of Exchange เงินลงทนุในตลาดเงิน และ Structured Debenture  
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รายได้ที�มาจากดอกเบี�ย (NII) และ รายได้ที�ไม่ได้มาจากดอกเบี�ย (NOII) 

ในปี 2562 ธนาคารมีรายไดท้ี�มาจากดอกเบี �ย 10,907 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นในอตัรารอ้ยละ 1.5 จากปีก่อนหนา้ จาก

ธุรกิจบริหารเงิน 752 ลา้นบาท ธุรกิจรายย่อย 7,157 ลา้นบาท พาณิชยธ์นกิจ 876 ลา้นบาท ธุรกิจขนาดใหญ่ 1,014 ลา้น

บาท และอื�นๆ (ไดแ้ก่ การลงทนุ) 1,107 ลา้นบาท และมีรายไดท้ี�เป็นคา่ธรรมเนียม หรอื รายไดท้ี�ไมไ่ดม้าจากดอกเบี �ย 3,247 

ลา้นบาท  

ต้นทุนความเสี�ยงของสินเชื�อ (Credit Cost) ปรับตัวดีขึ�นมากตั�งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 

คา่ใชจ้่ายในการตั�งสาํรองของธนาคารสาํหรบัหนี �ทกุประเภทลดตํ�าลงเรื�อยๆ จากจาํนวนที�ขึ �นสงูสดุคือ 6,279 ลา้น

บาท ในปี 2559  เหลอืเพียง 2,572 ลา้นบาท ในปี 2562 ทั�งนี � ธนาคารมีแนวทางในการบรหิารจดัการคณุภาพสนิเชื�อ ดงันี �  

1. ปรบัปรุงคณุภาพของสนิเชื�อ  

• ขายสนิเชื�อที�เป็น NPL จาํนวน 5,600 ลา้นบาท ทั�งในกลุม่สนิเชื�อบคุคล และ สนิเชื�อธุรกิจ  

• ปรบักลยทุธข์องสนิเชื�อที�อยูอ่าศยัโดยการมุง่เนน้ลกูคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า  

• ปรบักลยทุธข์องลกูคา้พาณิชยธ์นกิจโดยการลดขนาดสนิเชื�อตอ่รายใหเ้ลก็ลง รวมทั�งปรบัปรุงกระบวนการ

คดัเลอืกลกูคา้ และ นโยบายสนิเชื�อ 

• ปรบักลยทุธล์กูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่โดยจดัการลกูคา้ที�เสี�ยงสงูใหอ้อกจากพอรต์ 

• ปรบัปรุงกระบวนการอนมุตัิสนิเชื�อธุรกิจ 

2. ปรบักลยทุธ ์และนโยบายการใหส้นิเชื�อที�เขม้งวดขึ �น 

• ปรบัสดัส่วนสินเชื�อลกูคา้พาณิชยธ์นกิจ โดยการลดสดัส่วนสินเชื�อลกูคา้ธุรกิจขนาดกลาง และมุ่งเนน้

ลกูคา้ธุรกิจขนาดเล็ก เพื�อลดความเสี�ยงในการกระจกุตวั รวมทั�งปรบันโยบายการใหส้ินเชื�อเพื�อลดความ

เสี�ยง (LTV  100%)  

• มุง่บรหิารจดัการสนิเชื�อ NPL อยา่งตอ่เนื�อง 

3. บรหิารจดัการคณุภาพสนิเชื�ออยา่งตอ่เนื�อง 

การดาํรงฐานเงนิกองทุนเพื�อรองรับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 

ธนาคารมีเงินกองทุน (CAR) รอ้ยละ 18 และมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรพัย์

เสี�ยงรอ้ยละ 13.1 ซึ�งอยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑท์ี�หนว่ยงานกาํกบัดแูลกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

ผลการดาํเนินงานที�สาํคัญยอ้นหลงั 

ในช่วง 10 ปีที�ผา่นมา ธนาคารมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง สามารถดาํเนินงานใหม้ีกาํไรก่อนหกัภาษี

เพิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง โดยในปี 2562 ธนาคารมีกาํไรก่อนหกัภาษี 1,943 ลา้นบาท สงูที�สดุเท่าที�เคยมีมา นอกจากนี � ธนาคาร
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ยงัมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานที�เพิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง โดยอตัราสว่นรายไดต้อ่จาํนวนพนกังานเพิ�มขึ �นเกือบสองเท่า คือ 

1.8 ลา้นบาท ในปี 2553 จนถึง 3.5 ลา้นบาท ในปี 2562    

อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานไดป้รบัสงูขึ �น เพื�อใหธ้นาคาร

สามารถแข่งขนัได ้ธนาคารจาํเป็นตอ้งเพิ�มการลงทนุเพื�อรองรบัการขยายธุรกิจ เช่นเพิ�มจาํนวนพนกังานขาย พฒันาระบบ 

พฒันาดา้นดิจิทลั ฯลฯ  

ผลดาํเนินการโครงการ Fast Forward ที�สาํคัญ  

• ธนาคารไดร้ิเริ�มโครงการปรบัเปลี�ยนองคก์รครั�งใหญ่คือ Fast Forward ตั�งแต่ปี 2561 เพื�อสรา้งรากฐานที�

แข็งแกรง่ใหธ้นาคารสามารถเติบโตอยา่งมั�นคงในอนาคต โดยพนกังานของธนาคารไดม้ีสว่นรว่มในโครงการดงักลา่ว รวมถึง

สรา้งไอเดียใหม่ๆ กวา่ 250 ไอเดียที�จะช่วยเพิ�มรายไดแ้ละเสรมิสรา้งผลติภาพหรอื Productivity ในการดาํเนินธุรกิจ ซึ�งขณะนี �

ก็เริ�มสง่ผลเป็นรูปธรรมในหนว่ยธุรกิจตา่งๆของธนาคารแลว้  

• โดยธุรกิจรายยอ่ย มียอดอนมุตัิสนิเชื�อใหม่ (รถยนต)์ เติบโตรอ้ยละ 39 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา สว่นสินเชื�อ

รถจักรยานยนตม์ียอดอนุมตัิสินเชื�อใหม่สงูสดุเป็นประวตัิการณจ์าํนวน 4,400 ลา้นบาท ในขณะที�รายไดจ้ากธุรกิจบริหาร

ความมั�งคั�ง (Wealth) เติบโตรอ้ยละ 27 อนัเป็นผลมาจากการนาํเสนอพนัธบตัรและหุน้กูก้่อนตลาดรอง (Secondary Bond) 

กองทนุรวม และผลติภณัฑป์ระกนัภยั 

• ขณะเดียวกนั สินเชื�อ SME ขยายตวัรอ้ยละ 17 หลงัจากไดม้ีการจดัตั�ง Credit Center และปรบัปรุงระบบ

การพิจารณาสนิเชื�อตามแผนดาํเนินการภายใตโ้ครงการ Fast Forward 

• ธนาคารยงัคงสรา้งความแข็งแกรง่ของเครอืขา่ยธุรกิจบรหิารเงินอยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหใ้นปี 2562 ธนาคาร

ไดร้บัรางวลัตา่งๆรวม 11 รางวลัจากสมาคมตราสารหนี �ไทย, Asia Money, ALPHA & The Triple Asset A 

• นอกจากนี � ธนาคารไดพ้ฒันาการใหบ้ริการผ่านระบบดิจิทลัต่างๆเพื�อใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้มากขึ �น โดย

ไดรุ้กคืบการใหส้ินเชื�อผ่านระบบดิจิทลัดว้ยแอปพลิเคชัน CIMB Thai Auto ซึ�งช่วยใหล้กูคา้สมคัรขอสินเชื�อไดภ้ายในเวลา

เพียง 5 นาที อีกทั�งรว่มเป็นพนัธมิตรธุรกิจกับ 9F ในการเปิดใชแ้อปพลิเคชนัการใหส้ินเชื�อผ่านโทรศพัทม์ือถือ และรว่มกับ 

NEO Money พฒันาแอปพลเิคชนัใหบ้รกิารรวมหนี � (Debt Consolidation) 

• ในเดือนมิถนุายน 2562  ธนาคารนาํเสนอ Biz Account ซึ�งเป็นบญัชีกระแสรายวนัที�ใหด้อกเบี �ยและพว่งกบั

บริการ BizChannel โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ณ สิ �นปี 2562 มีลกูคา้เปิดบญัชีนี �กว่า 500 บญัชี ยอดเงินฝากรวมกว่า 1,000

ลา้นบาท 

• ธนาคารยงัไดม้ีการพฒันาระบบตา่งๆโดยอาศยันวตักรรมใหม่ๆเพื�อช่วยสรา้งการเติบโตของธุรกิจ โดยในปี 

2562 ธนาคารเริ�มใช ้Robotic Process Automation (RPA) เพื�อปรบัเปลี�ยนกระบวนการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น 

นอกจากนี � ธนาคารยงัไดร้บัรางวลั Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia โดยเป็นหนึ�งในธนาคารเพียง

สองแหง่ในประเทศไทยที�ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรตินี � 
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• นับจากปี 2563 เป็นตน้ไป ธนาคารจะมุ่งสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Purely Digital Bank) ที�

ใหบ้รกิารครอบคลมุอาเซียน ดว้ยการสรา้งประสบการณท์ี�ดีแก่ลกูคา้ 

• การขยายธุรกิจในอนาคตจะเนน้ที� 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจรายยอ่ย ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจบรหิารเงิน 

ธนาคารมุง่หวงัที�จะเป็นผูน้าํธุรกิจการบรหิารความมั�งคั�ง รวมถึงเป็นธนาคารลกูคา้รายยอ่ยที�มุง่เนน้ดา้นดิจิทลัเป็นอนัดบัแรก 

โดยจะใชป้ระโยชนจ์ากการรว่มพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์และระบบนิเวศน ์(Ecosystem) เพื�อขยายขอบเขตและความเร็วในการ

เขา้ถึงลกูคา้ ในสว่นของธุรกิจขนาดใหญ่นั�น ธนาคารมุง่ที�จะกา้วขึ �นเป็นธนาคารอาเซียนอนัดบั 1 สาํหรบับรรษัทธุรกิจตา่งๆ 

โดยสรา้งสมัพนัธ์ที�ลงลึกและมีคุณค่ากับลกูคา้ ธนาคารจะรกัษาฐานความเป็นผูน้าํตลาดในธุรกิจบริหารเงิน โดยพฒันา

ผลติภณัฑท์ี�มีอยู ่และพฒันาช่องทางการจาํหนา่ยสูร่ะบบดิจิทลัอยา่งตอ่เนื�อง 

• ธนาคารจะดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์การมุ่งเนน้ธุรกิจที�มีขอ้ไดเ้ปรียบอย่างต่อเนื�อง ดว้ยความเชื�อที�ว่า

ความสาํเรจ็ไมไ่ดม้าจากการทาํธุรกิจทกุอยา่ง แตธ่นาคารจะมุง่เนน้สรา้งความเป็นเลศิในธุรกิจสาํคญัที�มีขอ้ไดเ้ปรยีบ และสง่

มอบประสบการณใ์นการบรกิารที�ดีเยี�ยมใหก้บัลกูคา้ 

• ธนาคารเน้น 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายและการเพิ�มผลิตภาพ 

(Productivity) เพื�อลดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได ้(Cost to Income Ratio) ซึ�งจะส่งผลใหก้าํไรเติบโตในระยะยาว โดย

อาศยัปัจจัยขบัเคลื�อน 3 ปัจจัยคือ การพฒันาการใชร้ะบบดิจิทลั (Digitalization) การพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานดว้ย

ระบบอตัโนมตัิ (Automation) และการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานใหม้ีความคลอ่งตวั (Streamlining)  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายปราโมทย ์ลิบรตันสกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าธนาคารไดปิ้ดสาขาไปแลว้จาํนวนกี�แห่ง และจะมีการเปิดสาขา

ใหมจ่าํนวนกี�แหง่ 

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ ชี �แจงวา่ ในปี ���� ธนาคารไดปิ้ดสาขา �� แหง่ ซึ�งสว่นใหญ่เป็น Kiosk และไดเ้ปิดสาขา 

� แห่ง ที�เซ็นทรลั อีสวิลล ์และสีลมคอมเพล็กซ ์ซึ�งธนาคารทาํเป็น Work Center เพื�อใหบ้ริการแก่นกัลงทุนรายใหญ่ และ

ลกูคา้ที�ตอ้งการใชบ้รกิาร  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่วขอบคณุบคุลากรของธนาคารและแสดงความยินดีกบัผลประกอบการที�ดี 

และสอบถามวา่ปัจจยัของความสาํเรจ็ (Key Success Factor) ของธนาคารคืออะไร และจะยั�งยืนตอ่ยอดกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์กลา่วขอบคณุ และชี �แจงว่าปัจจยัแรกคือการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร ปัจจยัที�สองคือ

การบริหารความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ ทั�งนี � ในหลายปีที�ผ่านมา ธนาคารไดบ้ริหารความเสี�ยงสินเชื�อรายย่อย โดยสรา้งระบบ

ควบคุมที�ดีและมีขอ้มลูชัดเจนเกี�ยวกบัความเสี�ยงของลกูคา้ ในช่วง �-� ปีที�ผ่านมา ธนาคารเริ�มมุ่งเนน้การบริหารจดัการ

ความเสี�ยงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ�งสง่ผลอย่างชดัเจนทาํใหท้รพัยส์ินดอ้ยคณุภาพของธนาคารลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญั  เนื�องจากธนาคารเนน้กลุม่ลกูคา้คณุภาพดี ซึ�งมีอตัราดอกเบี �ยในระดบัที�คอ่นขา้งตํ�า อตัราเติบโตของรายไดด้า้น

ดอกเบี �ยจึงไมส่งูมาก อยา่งไรก็ตาม ธนาคารมีตน้ทนุคา่ใชจ้่ายและการตั�งสาํรองที�ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ผลกาํไรจึงปรบัปรุง
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ดีขึ �น นอกจากนี � ในปีที�ผา่นมา ธนาคารไดพ้ฒันาการใหบ้รกิารในสว่นของธุรกิจรายยอ่ย โดยนาํช่องทางดิจิทลั ไดแ้ก่ช่องทาง

มือถือ รวมทั�งผลกัดันและสนับสนุนใหม้ี Application ต่างๆ เพื�อเพิ�มความสะดวกในการใชบ้ริการของลูกคา้ โดยลูกคา้

สามารถลงทนุ เปิดบญัชี และสมคัรสนิเชื�อรายยอ่ยผา่นมือถือได ้การพฒันานี �ทาํใหธ้นาคารมขีีดความสามารถเพิ�มขึ �นในการ

แข่งขนั ไม่ตอ้งพึ�งพาช่องทางสาขาเช่นในอดีต สิ�งเหล่านี �เป็นสว่นหนึ�งของการสรา้งความเติบโตอย่างยั�งยืนในอนาคตของ

ธนาคาร 

นายภาน ุตั�งพลูสนิธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ธนาคารมีเปา้หมายอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สี�ยงเทา่ไร  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ชี �แจงวา่ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 1 (Tier 1) รอ้ยละ ��.� สดัสว่นนี �อาจลดลง 

ถา้สินเชื�อของธนาคารเติบโตมากขึ �น ทั�งนี � จากประมาณการสาํหรบั � ปีขา้งหนา้ คาดว่าอตัราสว่นดงักลา่วไม่น่าจะตํ�ากวา่

รอ้ยละ ��  อยา่งไรก็ตาม ธนาคารตั�งเปา้ไวไ้มใ่หอ้ตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 1 ลดตํ�ากวา่รอ้ยละ ��.�   

นายภานุ ตั�งพูลสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าในการจะเป็นธนาคารขนาดกลางในปี 2566 ธนาคารมีเป้าหมาย

สนิทรพัยเ์ทา่ไร 

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ ชี �แจงวา่ตามแผนของธนาคาร สนิทรพัย ์(ยอดสนิเชื�อ) นา่จะเติบโตปีละประมาณรอ้ยละ 

10 แต่ดว้ยสถานการณโ์ควิดและสถานการณเ์ศรษฐกิจที�ไดร้บัผลกระทบและยงัไมอ่าจคาดเดาไดว้่าจะฟื�นตวักลบัมาไดใ้น

ระดบัใด ธนาคารจึงจะไมอ่าจตั�งเปา้ของขนาดสนิทรพัยไ์ด ้แตจ่ะมุง่เนน้ในการสรา้งผลกาํไร สรา้งความมั�นคงและเสถียรภาพ 

ตลอดจนผลกัดนัใหม้ีการบรหิารจดัการตน้ทนุที�มีประสทิธิภาพมากขึ �น รวมถึงปรบั Return on Equity (ROE) ใหเ้พิ�มสงูขึ �น 

นายภาน ุตั�งพลูสนิธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามเกี�ยวกบัความคืบหนา้ของโครงการ Fast Forward  

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ ชี �แจงว่าโครงการ Fast Forward ไดส้่งผลใหเ้กิดการปรบัปรุงการทาํงานในหลายดา้น 

ไดแ้ก่การใชป้ระโยชนจ์ากช่องทางดิจิทลั การนาํขอ้มูลของลกูคา้มาประกอบการตดัสินใจในการนาํเสนอผลิตภัณฑแ์ละ

ติดตามชาํระหนี � การพฒันาช่องทางขาย เช่นช่องทางขายของกลุ่มธุรกิจสินเชื�อรถยนต ์โดยการสรา้งความสมัพนัธก์บัดีล

เลอรแ์ละเต็นทร์ถ และการเลอืกสนบัสนนุเต็นทร์ถหรือดีลเลอรท์ี�มีประสิทธิภาพและสามารถสรา้งธุรกิจที�ยั�งยืนใหแ้ก่ธนาคาร

ได ้รวมถึงการปรบัปรุง Operation ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่การนาํระบบ Robotic มาใชใ้นการทาํงานเพื�อเพิ�มความแม่นยาํและ

ความรวดเร็ว การปรบัปรุงกระบวนการใหส้ินเชื�อของธุรกิจขนาดกลาง การปรบัปรุงดา้นการดแูลพนกังาน ฯลฯ ซึ�งทั�งหมดนี �

สง่ผลใหเ้กิดผลกาํไรในภาพรวมและสรา้งการเติบโตอยา่งชดัเจน  

นายภานุ ตั�งพูลสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าธนาคารมีเป้าหมายสาํหรบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้ะดบัที�

แขง่ขนัไดใ้นปี ���� เทา่ไร และมีแนวทางใดที�จะทาํไดต้ามเปา้หมาย 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชี �แจงว่าธนาคารมีแนวทางหลัก 2 ทางคือเพิ�มรายได้ และบริหารค่าใช้จ่ายให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ �น ในสว่นของค่าใชจ้่ายหลกัดา้นระบบ ธนาคารจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุคอ่นขา้งสงูเพื�อพฒันาระบบใหม้ี

ความปลอดภยั รดักมุ และใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง ธนาคารหวงัวา่การปรบัปรุงในช่วงที�ผา่นมาจะสง่ผลใหธ้นาคารสามารถ

สรา้งผลกาํไรไดม้ากขึ �น และทาํให ้Cost to Income Ratio (CIR) ลดลงไดต้ามเป้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะยงัคงความ

ระมดัระวงัอยา่งสงูในการใชแ้ละเพิ�มคา่ใชจ้่าย ไมว่า่จะเป็นการเพิ�มคน หรอืการใชง้บประมาณหรอืการลงทนุในดา้นตา่งๆ  
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นายภาน ุตั�งพลูสนิธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามเกี�ยวกบัโครงการ Forward 23  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์อธิบายวา่โครงการดงักลา่วเป็นเป้าที�ตั�งไวส้าํหรบัปี ���� ซึ�งไดเ้คยประกาศใหท้ราบบา้ง

แลว้ แต่ดว้ยสาเหตจุากการระบาดของเชื �อโควิด �� และผลกระทบที�เกิดขึ �นต่อเป้าหมายดา้นสินเชื�อ การใหบ้ริการ และการ

ลงทุน ซึ�งลว้นแต่พึ�งพาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งปรบัแกต้วัเลข เพิ�มความระมดัระวงัเกี�ยวกบั

คุณภาพหนี � และพิจารณาประกอบกับการปรบัปรุงแผนว่าเมื�อเศรษฐกิจฟื�นตวัแลว้ ธนาคารจะดาํเนินการอย่างไรเพื�อให้

ลกูคา้กลบัมามีฐานะทางการเงินที�แข็งแกรง่และสามารถชาํระหนี �ได ้ 

ผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชั�นและการพฒันาในปีที�ผ่าน

มาเป็นอยา่งไร 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ชี �แจงว่าการดาํเนินการของธนาคารในส่วนนี �ยังเหมือนเดิม ธนาคารยังคงยํ�าถึง

ความสาํคญัของเรื�องดงักลา่วกบัทีมงานทกุดา้นของธนาคาร 

ประธานฯ เสริมว่าธนาคารไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุริต หรือที�เรียกว่า Collective Action Coalition Against Corruption โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิและขอ้กาํหนดที�เหมาะสม

ในการปอ้งกนัการ Corruption รวมทั�งจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหก้รรมการ รวมถึงผูบ้รหิารและพนกังาน

ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินปฏิบตัิตาม ตลอดจนประกาศใชน้โยบาย และสง่เสริมการสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจของพนกังานผ่านระบบ E-Learning  นอกเหนือจากเรื�องการต่อตา้นคอรร์ปัชั�น คณะกรรมการธนาคารยงัไดก้าํหนด

นโยบายและแนวปฏิบตัิ เกี�ยวกบัการงดให ้และงดรบัของขวญัและการเลี �ยงรบัรอง (หรือ No Gift Policy) ซึ�งเป็นหลกัสาํคญั

ในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน รวมถึงไดข้ยายผลไปยงัคูค่า้ของธนาคาร โดยการแจง้

และสื�อสารให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบถึงความมุ่งมั�นและเจตนารมณ์ดังกล่าวของธนาคาร ผ่านการ

ประชาสมัพนัธห์ลายช่องทาง 

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามเกี�ยวกบัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Credit Rating) ของบรษัิทแมข่อง

ธนาคาร คือ CIMB Bank Berhad และแสดงความยินดีกบัการเติบโตของผลกาํไรที�รอ้ยละ 21,657.78%  

นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว  ผูบ้รหิารสงุสดุการเงิน ตอบขอ้ซกัถามเป็นภาษาองักฤษ โดยมีนางสาวแวววลยั วฒันา 

ผูบ้ริหารควบคุมการเงิน อธิบายเป็นภาษาไทยว่า CIMB Bank Berhad ไดร้บัการจัดอนัดบัเครดิตระยะยาว (Long-Term 

Rating) ระดบั AAA แนวโนม้คงที� (Stable Outlook) จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ประเทศมาเลเซีย  และจาก 

Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC) และไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตระยะยาว (Long-Term Rating) ระดบั A3 

แนวโนม้คงที� สาํหรบัเงินฝากสกลุเงินตา่งประเทศ จาก Moody’s และไดร้บัการจดัอนัดบั ระดบั A- แนวโนม้คงที� จาก S&P 

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามเกี�ยวกบั Operating Cash Flow ในสว่นของ Income Statement 

และ Balance Sheet  

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์เห็นวา่ในสว่นนี �ผูถื้อหุน้นา่จะหมายถึง Operating Profit หรอืกาํไรจากการดาํเนินงาน ซึ�ง

ธนาคารไดป้ระกาศไวท้ี� 1,500 ลา้นบาท  
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นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ธนาคารสามารถกูย้ืมเงินระหวา่งธนาคาร (Interbank) และจาก

ตลาดเงิน (Money Market) ซึ�งมีตน้ทุนตํ�า (อตัราดอกเบี �ยธุรกรรมซื �อคืนพนัธบตัร 1 วนั (1-day Repo Rate) รอ้ยละ 0.50 

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย) ไดห้รอืไม ่และธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 2 (Tier 2) เทา่ไร  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ตอบว่าการกูย้ืมดงักลา่วสามารถกระทาํไดแ้ละเป็นแนวปฏิบตัิปกติของธนาคารอยู่แลว้ 

สว่นอตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 2 ขณะนี �ของธนาคาร อยูท่ี�รอ้ยละ 4.9  

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ แนะนาํว่าธนาคารควรนาํประกนัภยัสินเชื�อ (Credit Insurance) มาหกัจาก

ทรพัยส์นิรอการขาย (NPA) และสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL)  

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ชี �แจงวา่ประกนัภยัสนิเชื�อเป็นโครงการที�ภาครฐัหรอืธนาคารของรฐัประกาศใช ้ธนาคารได้

นาํโครงการนี �มาใชต้ามความเหมาะสมและกาํหนดเงื�อนไขการใชไ้ว ้ทั�งนี � ธนาคารนาํประกนัภยัสินเชื�อดงักลา่วมาประกอบ

กบัผลติภณัฑข์องธนาคารในการนาํเสนอใหแ้ก่ลกูคา้โดยตลอดอยูแ่ลว้  

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ เห็นวา่ธนาคารนา่จะเขา้รว่มแขง่ขนัชิงรางวลับรษัิทที�มีผลประกอบการยอด

เยี�ยมได ้เนื�องจากธนาคารสามารถสรา้งผลกาํไรไดด้ีมาก และเสนอใหธ้นาคารขอ Global Treasury License จากธนาคาร

แหง่ประเทศไทย  

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์กลา่วขอบคณุ และจะรบัขอ้เสนอแนะไวพ้ิจารณา 

นางสาวสวุภทัร องักาบแกว้ ผูร้บัมอบฉันทะจาก นางสาวราโมณา คุรุวาณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าธนาคารมี

นโยบายเพิ�มหรือลดสาขาระหว่างปี 2563 – 2564 อย่างไร  และสาขาที�จะปิดส่วนใหญ่เป็นทรพัย์สินของธนาคารหรือ

ทรพัยส์นิที�เช่า 

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ชี �แจงวา่ปัจจบุนัธนาคารมีจาํนวนสาขาเพียงพออยูแ่ลว้ และจะพิจารณาเรื�องการเพิ�มหรอื

ลดสาขาตามความเหมาะสม สาํหรบัสาขาในพื �นที�หลกับางพื �นที� ธนาคารอาจปรบัรูปแบบการใหบ้ริการเป็น Work Center 

ซึ�งจะมีทีมงานใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํเรื�องการลงทุน โดยภาพรวมธนาคารจะพิจารณาประกอบกบัแนวโนม้การใชร้ะบบ

ดิจิทลั หรือ Mobile Banking และอาจปรบัเปลี�ยนบางพื �นที� หากพิจารณาเห็นว่ามีการใชร้ะบบดิจิทลัเพิ�มขึ �น และธุรกรรม

หรือการใชบ้ริการที�สาขามีจาํนวนลดลง สว่นสาขาที�จะปิดสว่นใหญ่จะเป็นที�ของธนาคารหรือที�เช่านั�น ธนาคารอยู่ระหว่าง

พิจารณา 

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ แจง้วา่วาระนี �เป็นการรบัทราบรายงานผล

การดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 ไมต่อ้งมีการออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที�ประชุม ที�ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 ตามที�เสนอทกุประการ 
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วาระที� 3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ขอให ้นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เป็นผูน้าํเสนอ

รายละเอียดตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้  

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์รายงานว่าในวันที� 26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการไดม้ีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัที� 24 เมษายน 2563 ตามรายชื�อที�กาํหนด ณ วนัที� 10 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปัน

ผลประจาํปี เพื�อไม่ใหก้ระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ที�จะไดร้บัเงินปันผล จากการที�คณะกรรมการไดม้ีมติในที�ประชุมคราว

เดียวกัน ใหเ้ลื�อนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซึ�งกาํหนดไวเ้ดิมในวนัที� 24 เมษายน 2563 สืบเนื�องจากความรุนแรงของการแพร่

ระบาดของเชื �อ COVID-19 ซึ�งขณะนั�นยงัไมค่ลี�คลายและไมอ่าจคาดเดาสถานการณล์ว่งหนา้ได ้รวมทั�งเพื�อลดความเสี�ยงใน

การแพรร่ะบาดระหว่างการประชุมที�มีการรวมกนัของคนหมู่มาก  ทั�งนี � การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดด้าํเนินการภายใน

เวลาที�กาํหนดตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 คือภายในหนึ�งเดือนนบัแตว่นัที�คณะกรรมการลงมติ 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครั�งนี � เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562  ในอตัราหุน้ละ 

0.005  บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทั�งสิ �น 174,111,309  บาท ซึ�งเป็นอัตราที�คณะกรรมการ

เห็นสมควร และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 

2562 เพิ�มเติมอีก  ทั�งนี � ภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ธนาคารยงัคงมีเงินกองทนุที�แข็งแกรง่ สามารถรองรบั

การขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ เห็นว่าสิทธิของผูถื้อหุน้เกี�ยวกับเรื�องนี � ควรเป็นสิทธิที�จะอนุมตัิจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล ไมใ่ชเ่พียงแคร่บัทราบ  

นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นธรรมต่อหุน้ทกุรายหรือไม่ และ

สอบถามวา่จากกาํไรตอ่หุน้ �.�� บาท การจ่ายเงินปันผล �. ��� บาทตอ่หุน้ เงินปันผลจ่ายยอ่มเป็น ��� ลา้นบาทใช่หรอืไม ่ 

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ ขอใหน้ายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผูบ้รหิารสงูสดุการเงิน ใหข้อ้มลูเพิ�มเติมในสว่นนี �  

นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว  ผูบ้รหิารสงุสดุการเงิน ใหข้อ้มลูเป็นภาษาองักฤษ โดยมีนายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์อธิบาย

เป็นภาษาไทยวา่จาํนวนผูถื้อหุน้ที�มีหุน้เป็นเศษ และจาํนวนเงินที�ไดร้บัผลกระทบจากการปัดเศษลงและหายไปมีนอ้ยมาก คือ

ประมาณ 50 บาท  

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว  ตอบข้อซักถามเกี�ยวกับกําไรที�น ํามาจ่ายเงินปันผลเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี                     

นางสาวแวววลยั วฒันา อธิบายเป็นภาษาไทยว่า ในการจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย คือธนาคารตอ้งจ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรของธนาคาร ไมใ่ช่กาํไรตามงบรวม และกาํไรที�นาํมา

จ่ายตอ้งเป็นกาํไรที�รบัรูแ้ลว้ (Realized Profit) ซึ�งนอ้ยกวา่จาํนวนที�ปรากฎในงบการเงิน  
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เนื�องจากไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี �เป็นการรบัทราบการ

รายงานเกี�ยวกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ไมต่อ้งมีการออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที�ประชุม ที�ประชมุรบัทราบรายงานเกี�ยวกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามที�เสนอทกุประการ 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 
ธันวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีสิ �นสดุ

วันที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งธนาคารไดจ้ัดส่งไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดพ้ิจารณาเป็นการล่วงหนา้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม

สามญัผูถื้อหุน้แลว้ โดยรายละเอียดผลการดาํเนินกิจการของธนาคารสาํหรบัปี 2562 สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎ

อยูใ่นรายงานประจาํปี  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่เงินรบัหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ ์ในหนา้ 157 คืออะไร เหตุ

ใดจึงเพิ�มขึ �น �,��� ลา้นบาท 

นางสาวแวววลยั วฒันา ผูบ้ริหารควบคมุการเงิน อธิบายวา่หลกัประกนัตราสารอนพุนัธเ์ป็นเงินที�ธนาคารรบัจาก

คูค่า้ซึ�งวางไวเ้ป็นหลกัประกนั  

นายสธีุร ์โลว้โสภณกุล ผูบ้ริหารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน อธิบายเพิ�มเติมวา่

หลกัประกนัดงักลา่วเป็นหลกัประกนัเพื�อป้องกนัความเสี�ยง และเป็นการประกนัทั�งสองดา้น กลา่วคือหากธนาคารมีกาํไร คู่

คา้ตอ้งเอาเงินมาฝากกับธนาคารเพิ�มขึ �น หากธนาคารขาดทุน ธนาคารตอ้งวางเงินเป็นหลกัประกันเพิ�มขึ �น กาํไรขาดทุน

ดงักลา่วเป็นกาํไรขาดทนุจากการ Mark To Market  และหลกัประกนัที�เพิ�มขึ �นในปีที�แลว้ มีสาเหตมุาจากอตัราแลกเปลี�ยนที�

มีความผนัผวน  

นายอาทิตย ์มาสถิรกุล  ผูบ้ริหารสงูสดุบริหารความเสี�ยง กล่าวเสริมว่าธนาคารไดบ้ริหารความเสี�ยงโดยมีการ

กาํหนด 0 Threshold ไวใ้นสญัญา (การใหว้งเงินสินเชื�อแก่คูค่า้ที�เกิดจากการ Mark To Market ของธุรกรรมอนพุนัธ)์ ซึ�งเมื�อ

มีการขาดทนุ คูค่า้ตอ้งนาํเงินมาวางเป็นหลกัประกนั จาํนวนที�เพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญันา่จะมาจากสาเหตนุี �ดว้ย  

นายภานุ ตั�งพูลสินธนา ผูถื้อหุน้ เห็นว่าขาดทุนสทุธิในหนา้158 มีจาํนวนสงู และคาํอธิบายในขอ้ 34 ไม่ชดัเจน 

เกี�ยวกบัเรื�องนี �ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ธนาคารมีทางแกไ้ขอยา่งไร  

นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว  ผูบ้ริหารสงุสดุการเงิน ชี �แจงเป็นภาษาองักฤษ โดยมีนางสาวแวววลยั วฒันา ผูบ้ริหาร

ควบคมุการเงิน อธิบายเป็นภาษาไทยว่าตวัเลขขาดทนุที�ปรากฎในงบการเงินจาํนวน 2,800 ลา้นบาทนั�น เกิดจากการที�งบ

การเงินนั�นไดจ้ดัทาํขึ �นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ�งกาํหนดใหแ้ยกแสดงรายการดงักล่าว ดงันั�น ในการอ่าน

รายงานส่วนนี � จะตอ้งอ่านรวมกับกาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 2,600          

ลา้นบาท ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของธุรกรรม แตร่ายงานแยกไวอ้ีกบรรทดั  



 

- 15 - 
 

นายสธีุร ์โลว้โสภณกุล ผูบ้ริหารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน ชี �แจงว่าธุรกรรม

โดยรวมในหอ้งคา้ยงัมีกาํไร แตเ่นื�องจากการรายงานตอ้งแยกแสดง สว่นที�ปรากฎใหเ้ห็นจึงเป็นสว่นขาดทนุ  

นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ อธิบายเพิ�มเติมวา่การรายงานธุรกรรมโดยแยกแสดงนี � เป็น

การรายงานตามมาตรฐานบญัชีใหม ่(TFRS9) ซึ�งมีวตัถปุระสงคเ์พื�อนาํเสนอรายละเอียดของธุรกรรม โดยมาตรฐานดงักลา่ว

กาํหนดใหล้งบญัชีคิดลดตามราคาตลาดของทรพัยส์นิและหนี �สนิ การอา่นรายงานจึงตอ้งอา่นรวมกนัทกุบรรทดั  

นายภาน ุตั�งพลูสนิธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามเกี�ยวกบัสนิเชื�อผิดนดัชาํระที�เพิ�มขึ �น (ในหนา้ 204) ซึ�งทาํใหม้ีการไมร่บัรู ้

รายไดด้อกเบี �ยเกิดขึ �นวา่ธนาคารจะมีวิธีแกไ้ขอยา่งไร  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ ชี �แจงว่าในสว่นของสินเชื�อไม่รบัรูร้ายไดน้ี � ตอ้งดปูระกอบกบัการตั�งสาํรองหรอืคา่ใชจ้่าย

ในการตั�งสาํรองเผื�อหนี �สงสยัจะสญู อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายในการตั�งสาํรองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย คือสิ�ง

สาํคญัที�จะแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าธนาคารมีหนี �เสียหรือไม่ ซึ�งหากพิจารณาตามนี � จะเห็นว่าธนาคารมีจาํนวนเงินใน

การตั�งสาํรองลดลงอยา่งตอ่เนื�อง 

นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ เห็นว่าบริษัทในเครือมีผลกาํไรเพิ�มขึ �นมาก ในขณะที�ผลกาํไรของธนาคารไม่ได้

เพิ�มมากนกั จึงไดส้อบถามวา่ธนาคารจะมีวิธีการใดที�จะเพิ�มผลกาํไรของธนาคาร  

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ ชี �แจงว่าในปี 2562 ธนาคารมีกาํไรเพิ�มขึ �นในทุกส่วนงาน การที�ผลประกอบการของ

ธนาคารเมื�อเทียบกบับรษัิทในเครอืมีตวัเลขคอ่นขา้งนอ้ยนั�น มาจากการที�ธนาคารมีคา่ใชจ้่ายหลกัในการปรบัปรุงระบบ และ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวส่วนใหญ่มีการบันทึกไวใ้นส่วนของธนาคาร กาํไรของธนาคารจึงแสดงสดัส่วนไม่มาก อย่างไรก็ตาม 

ธนาคารมีผลประกอบการ แนวทางและทิศทางในการทาํธุรกิจที�ดีขึ �นตลอด ทั�งรายไดท้ี�เพิ�มขึ �นจากการใหส้ินเชื�อรายใหญ่ 

ค่าใชจ้่ายในการตั�งสาํรองสินเชื�อรายใหญ่และสินเชื�อขนาดกลางที�ลดลง กาํไรที�เพิ�มขึ �นของธุรกิจรายยอ่ย รวมถึงการเพิ�มขึ �น

ของรายไดค้า่ธรรมเนียม 

นายภานุ ตั�งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น เห็นว่าในหน้า 42 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารเกียรตินาคิน และ                      

ธนาคารทิสโก ้มีขนาดสนิทรพัย ์เงินรบัฝาก เงินใหส้นิเชื�อหลงัหกัคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู และสว่นแบง่ตลาดที�ใกลเ้คียงกนัมาก 

แต่เมื�อเทียบในสว่นของกาํไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลแลว้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เทียบกบัธนาคารเหลา่นี �ไม่ได ้สาเหตุ

หนึ�งเพราะธนาคารดงักลา่วมีธุรกิจเช่าซื �อ บา้น รถยนตด์ว้ย ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ธนาคารจะมีวิธีการใดเพื�อแกไ้ขเรื�องนี � 

นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์ชี �แจงวา่ธนาคารไดพ้ยายามปรบัปรุงเรื�องนี �มาโดยตลอด แตต่อ้งดาํเนินการอยา่งคอ่ยเป็น

ค่อยไปและพิจารณาความเสี�ยงรว่มดว้ย ธนาคารพยายามพฒันาธุรกิจที�มีความเสี�ยงตํ�า เช่นสินเชื�อบา้น โดยรกัษาสมดลุย์

ของพอรต์ใหม้ีระดบัความเสี�ยงในภาพรวมที�เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีสดัส่วนสินเชื�อขนาดใหญ่ที�สูงกว่าทั�ง � 

ธนาคารอยู่บา้ง แมว้่าธุรกิจดงักล่าวจะสรา้งรายไดด้อกเบี �ยค่อนขา้งตํ�า แต่ก็เป็นธุรกิจที�ใหโ้อกาสแก่ธนาคารในการขาย

ผลติภณัฑอ์ื�นๆ ได ้

นายภาน ุตั�งพลูสนิธนา ผูถื้อหุน้ เห็นวา่ควรตดัรายชื�อบรษัิท (บรษัิทรา้ง บรษัิทลม้ละลาย) ในหนา้ ��� ออก  

นางปฏิมา จาํปาสตุ เลขานกุารบรษัิท รบัทราบและจะนาํความเห็นของผูถื้อหุน้มาพิจารณา  
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นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าธนาคารมีแนวทางในการบริหารงานบริษัทในเครือที�ถือหุน้มากกวา่

รอ้ยละ �� อยา่งไร 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ชี �แจงว่าธนาคารดาํเนินการกาํกับดูแลบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั�งในเชิง

คณุภาพและปรมิาณผา่นคณะกรรมการของบรษัิท และการประสานงานกบัหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยพิจารณาถึงความเสี�ยง

และผลกระทบที�เกิดขึ �นจากการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทในกลุม่ รวมถึง มีการกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ ์ควบคมุและดแูลให้

เป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคาร  ทั�งนี � การกาํกบัดแูลดงักลา่วจะสอดคลอ้งกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยใน

เรื�องการกาํกบัดแูลโครงสรา้งและและขอบเขตธุรกิจของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ เห็นวา่สว่นของผูถื้อหุน้ดีขึ �นมาก แต ่Market Cap ยงัไมค่อ่ยดี จึงเสนอแนะ

วา่ธนาคารควรจดัใหม้ี Road Show 

ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีง โดยแจง้วา่วาระนี �ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ที�ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและ

รบัรองแลว้ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย                 33,077,283,606 100.0000 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2562  

ประธานฯ ขอให้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นําเสนอ

รายละเอียดตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้  

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ชี �แจงว่าจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที�ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 

424,047,409.43 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอที�ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไร

ประจาํปี 2562 เป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 21,300,000 บาท เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของธนาคารขอ้ 44 ซึ�งกาํหนดใหธ้นาคารตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ�งไว้

เป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนี �จะมี

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนี � คณะกรรมการธนาคารไดเ้ห็นควรอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
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กาลจาํนวน 174,111,309 บาท (วาระที� 3)  และใหโ้อนสว่นที�เหลอืไปเป็นกาํไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรยกไปงวดหนา้

จาํนวน 228,636,100.43 บาท  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายภทัรนนัท ์ธนียวนั ลิ �มอดุมพร ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในการตั�งสาํรองนี � ไดม้ีการตั�งสาํรองหนี �ของ บมจ. การบิน

ไทย จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ที�กาํลงัอยูร่ะหวา่งยื�นขอฟื�นฟกิูจการหรอืไม ่

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ ชี �แจงวา่ตามงบที�เสนอในวนันี � ยงัไม่มีการตั�งสาํรองในสว่นนี � เนื�องจากขณะนั�นยงัไมเ่กิด

เหตกุารณท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีง  

โดยแจง้วา่วาระนี �ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการ

จัดสรรกาํไรประจาํปี 2562 เป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 21,300,000 บาท และส่วนที�เหลือใหโ้อนไปเป็นกาํไรสุทธิ

คงเหลือหลงัจากการจัดสรรยกไปงวดหนา้จาํนวน 228,636,100.43 บาท ตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมติมี

รายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้

ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 33,077,569,644 99.9999 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 

วาระที� 6 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระให้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง 
และ เลือกตั�งกรรมการใหม่   

ประธานฯ ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร 

ขอ้ 18 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครั�ง กรรมการจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�พึงมีจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่ง และในปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งนั�น 

อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกได ้ 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัดงักลา่ว ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งนี � มี

กรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระและสามารถไดร้บัเลอืกเขา้ดาํรงตาํแหนง่ไดอ้ีก จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่   
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1. นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ กรรมการอิสระ  

2. เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั กรรมการ  

3. นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์ กรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้

เสนอแนะใหค้ณะกรรมการธนาคารนาํเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาเลอืกตั�งกรรมการ 2 คน ที�ครบกาํหนดออก

จากตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั และนายอดิศร เสริมชยัวงศ ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง สาํหรบัตาํแหน่งที�ว่างลงจากการที�นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์ิค กรรมการที�ครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระแจง้ความประสงคไ์ม่รบัคดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั�งนี � คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ เสนอใหค้ณะกรรมการธนาคารนาํเสนอนายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 

เพื�อรบัการคดัเลอืกเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระคนใหม ่แทนนางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ  

บคุคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการทั�ง � คนดงักลา่ว เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณ์

ดา้นการเงิน การบรหิารจดัการ เศรษฐกิจ  ความสมัพนัธท์างธุรกิจ และดา้นกลยทุธ/์ระหวา่งประเทศ ทั�ง 3 เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และไดร้บัความเห็นชอบจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทยใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการของธนาคาร  

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที�ดี ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มเพื�อเขา้รบัการเลอืกตั�งเป็นกรรมการ ระหว่างวนัที� 1 ตลุาคม 2562 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 

2562 ตามหลกัเกณฑแ์ละขั�นตอนที�กาํหนดไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคาร ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบคุคลเขา้มายงั

ธนาคาร   

ก่อนมีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ไดก้ล่าวแสดงความขอบคุณนางวาทนนัทน ์พีเทอรส์ิค สาํหรบัการทุ่มเท

กาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัความคิดใหแ้ก่ธนาคาร นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์ิค ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของธนาคารมา 13 ปี                 

ถือเป็นกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งมายาวนานที�สดุของธนาคาร โดยตลอดเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งในธนาคาร นางวาทนนัทน ์                

พีเทอรส์คิ ไดใ้หค้วามคิดเห็นอนัเป็นอิสระ รวมทั�งใหค้าํปรกึษา คาํแนะนาํ พรอ้มกบัรว่มแชรป์ระสบการณแ์ละความรูอ้นัมีค่า

ใหแ้ก่คณะกรรมการและธนาคารมาโดยตลอด  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

เนื�องจากไม่มีผู้ถือหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติ โดยขอให้

ลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล และแจง้ว่าวาระนี �ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ

เลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่  เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั และนายอดิศร 

เสริมชัยวงศ ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง และอนุมัติเลือกตั�ง นายอนนต ์ สิริแสงทักษิณ ใหด้าํรง

ตาํแหนง่กรรมการอิสระ แทนนางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 
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1. เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั      กรรมการ  

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย                 33,077,774,263 99.9999 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

2. นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์     กรรมการ  

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย                  33,077,775,463 100.0000 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

3. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ     กรรมการอิสระ 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย                  33,077,775,463 100.0000 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

(หมายเหต:ุ ในวาระนี � นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

ในฐานะผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มในการประชมุ) 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ประธานฯ ชี �แจงรายละเอียดตอ่ที�ประชมุวา่คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 

ไดเ้สนอแนะใหม้ีการปรบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 ใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

อตัราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี และภาระหนา้ที�ในการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการซึ�งปัจจุบนัไดม้ีการขยายขอบเขตขึ �นมาก เนื�องจากลกัษณะธุรกิจที�ซบัซอ้นขึ �นและการเปลี�ยนแปลง

ต่างๆในระบบธนาคารพาณิชย์  ทั�งนี � ตามแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด                                
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เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด  และนายอดิศร เสริมชยัวงศ ์จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ เนื�องจากทั�ง

สามเป็นพนกังานของธนาคาร และกลุม่ซีไอเอ็มบี  

จากขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ คณะกรรมการธนาคาร

เห็นควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติปรบัขึ �นอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 

อยา่งไรก็ตาม เมื�อสถานการณร์ะบาดของเชื �อ Covid-19 ทวีความรุนแรงขึ �น และสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ คณะกรรมการจึง

เห็นควรใหช้ะลอการบงัคบัใชอ้ตัราใหม่ซึ�งเสนอขออนมุตัิในที�ประชุมครั�งนี � โดยใหอ้ตัราใหม่มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 

2564 เป็นตน้ไปแทน 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

                บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

ปี 2563 

ค่าเบี�ยรายเดือน
(ประจาํตาํแหน่ง   

กรรมการ)  

ค่าเบี�ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 
 

 ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000 

 กรรมการ -  50,000 50,000 

หมายเหต:ุ  

�.      กรรมการเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง 

�.      คา่เขา้ประชมุจะจ่ายเพียงครั�งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจาํนวนครั�งของการประชมุตอ่เดือน 

 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  

                บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

ปี 2563  

ค่าเบี�ยรายเดือน
(ประจาํตาํแหน่ง   

กรรมการ) 

ค่าเบี�ยประชุม     
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 
(รายครั�ง) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ  

Board Risk and Compliance Committee     

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 

หมายเหต:ุ  

1.  กรรมการเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง 

2.  คา่เขา้ประชมุจะจ่ายตามจาํนวนครั�งของการประชมุ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายภานุ ตั�งพูลสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการจึงเพิ�มขึ �นมาก เนื�องจาก

ธนาคารเพิ�งจะมีการจ่ายเงินปันผลหลงัจากที�ไมไ่ดจ้่ายมาหลายปี   

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์เห็นว่าเรื�องนี �ควรพิจารณาที�ความเหมาะสมมากกว่าสดัสว่นที�เพิ�มขึ �น และชี �แจงว่าหาก

พิจารณาจากตารางเปรียบเทียบ (แสดงที�จอภาพ) จะเห็นว่าคา่ตอบแทนกรรมการโดยรวมของธนาคารนอ้ยกวา่ธนาคารอื�น 

เช่นธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮาส ์ซึ�งมีค่าตอบแทนรวมที� 44 ลา้นบาท และ 24 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีค่าตอบแทนรวมที� 11 ลา้นบาทก่อนหนา้นี � และที� 19 ลา้นบาทหลงัการปรบัเพิ�ม นอกจากนี � 

ในช่วง 10 กวา่ปีที�ผา่นมา ธนาคารมีการปรบัคา่ตอบแทนเพียง � ครั�ง และเป็นการปรบัเพิ�มในสดัสว่นที�นอ้ยมาก สาํหรบัเบี �ย

ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารจ่ายเพียงครั�งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจาํนวนครั�งของการประชุมต่อเดือน  และจะไม่มีการ

จ่าย หากกรรมการไมไ่ดเ้ขา้ประชมุหรอืไมม่ีการจดัประชมุ นอกจากนี � อตัราเบี �ยประชมุ 50,000 บาทตอ่ครั�ง ไมใ่ชค่า่ตอบแทน

สาํหรบัการเขา้รว่มประชุมครั�งละ 4-5 ชั�วโมงเท่านั�น แต่รวมถึงระยะเวลาที�กรรมการใชใ้นการศึกษาขอ้มลูโดยละเอียดก่อน

เขา้ประชุม เพื�อจะไดเ้สนอแนะความคิดเห็นที�เป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการ ทั�งนี � อตัราที�เพิ�มขึ �นเป็นอตัราที�มีความเหมาะสม 

เพื�อตอบแทนและรกัษากรรมการที�มีคณุภาพของธนาคารไว ้ 

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ เสนอแนะว่าธนาคารควรกาํหนดค่าตอบแทนอื�นใหแ้ก่กรรมการ เช่น สิทธิ

ประโยชนด์า้นสขุภาพ  การจดัอบรมหลกัสตูรเกี�ยวกบักรรมการ หรอืเงินโบนสั เป็นตน้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุสาํหรบัคาํแนะนาํ  

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

โดยแจง้ใหท้ราบวา่วาระนี �ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชมุ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ 

อนมุตัิปรบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามที�คณะกรรมการเสนอ และใหอ้ตัราใหม่มีผลบงัคบัใชไ้ด้

ตั�งแตเ่ดือนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุม 

1. เห็นดว้ย 33,077,774,263 99.9990 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0.0009 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระที� 8 พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2563 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให ้นางอรนชุ อภิศกัดศ์ิรกิลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุผูถื้อ

หุน้  

นางอรนชุ อภิศกัดศ์ิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงต่อที�ประชุมว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหท้ี�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี ทั�งนี � ผูถื้อหุน้

สามารถแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมใหท้าํหนา้ที�ตอ่ไปอีกได ้ 

ตามขอ้กาํหนดดงักลา่ว คณะกรรมการธนาคารไดพ้ิจารณาและเห็นชอบกับขอ้เสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีสาํหรบัรอบปี 2563 ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีที�

เหมาะสม ใหน้าํเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพื�ออนมุตัิแต่งตั�งผูส้อบบญัชีแห่งสาํนกังานสอบบญัชีบริษัท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอ

บีเอเอส จาํกดั ตามรายชื�อตอ่ไปนี � เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจาํปี 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งตาม

รายชื�อดงักลา่ว มีอาํนาจทาํ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนอื�น เป็น

จาํนวนเงิน 14,924,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นตามที�ระบุไวใ้นหนา้ 8 ของหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

นอกจากนี � บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

สาขาเวียงจนัทน ์และบรษัิทยอ่ยของธนาคารจาํนวน 3 บรษัิท ไดแ้ก่ 

1. บรษัิท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้จาํกดั 

2. บรษัิท ซีที คอลล ์จาํกดั 

3. บรษัิท เวิลดล์สี จาํกดั 

ทั�งนี � คา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอื�นของกลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (“กลุม่ธนาคาร”) สาํหรบัปี 2563 มีจาํนวน

รวมทั�งสิ �น 14,924,000  บาท โดยมอบอาํนาจใหฝ่้ายจดัการพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินค่าตอบแทนใหผู้ส้อบบญัชีเพิ�มเติมได้

ตามที�เห็นสมควรในกรณีที�ธนาคารใหผู้ส้อบบญัชีดาํเนินการอื�นๆ ทั�งนี � ค่าสอบบญัชีในปี 2563 ที�เสนอ เพิ�มขึ �นจากค่าสอบ

บญัชีปี 2562 รอ้ยละ 25.2  เนื�องจากมีคา่ตรวจสอบที�เกี�ยวขอ้งกบั TFRS9   สาํหรบัคา่ตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) ในรอบ

ปีบญัชีที�ผา่นมา กลุม่ธนาคารไดร้บับรกิารอื�นจากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดัเป็นจาํนวนเงิน 6,600,000 บาท 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5339 

2. นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 7352 

3. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 4298 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามเหตผุลในการปรบัขึ �นคา่สอบบญัชีในอตัรารอ้ยละ 25.2 ซึ�งเป็นอตัราที�

สงูกวา่ธนาคารอื�น ผูถื้อหุน้เห็นวา่การเพิ�มคา่สอบบญัชีสามารถกระทาํได ้แตไ่มค่วรสงูมากนกั 

นางอรนชุ  อภิศกัดศ์ิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงว่าตามมาตรฐานบญัชีใหม ่(TFRS9) การสอบบญัชี

และการตรวจสอบมีขั�นตอนและความยุง่ยากมากขึ �น โดยธนาคารตอ้งมีการทาํโมเดลเพื�อประเมินคา่ความเป็นไปไดข้องการ

เป็นหนี �เสีย ประเมินค่าความเสี�ยง ประเมินการตั�งเงินสาํรอง ฯลฯ ซึ�งทาํใหป้ริมาณชิ�นงานที�ต้องตรวจสอบมีเพิ�มขึ �น 

ค่าตอบแทนจึงจาํเป็นตอ้งปรบัเพิ�มเพื�อใหส้อดรบักบัปริมาณงานและความยุง่ยากดงักลา่ว ทั�งนี � ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั อตัรา

การปรบัเพิ�มขึ �นโดยเฉลี�ยอยูท่ี�รอ้ยละ 20-30 ซึ�งเมื�อเทียบเคียงแลว้ อตัราการปรบัเพิ�มของธนาคารถือวา่อยูใ่นระดบัที�ยอมรบั

ได ้สาํหรบัอตัราคา่ตอบแทนที�นาํเสนอนั�น ไดผ้า่นการตอ่รองและปรบัลดมาแลว้  

นายภานุ ตั�งพูลสินธนา ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมว่าจากการไปร่วมประชุมผูถื้อหุน้ธนาคารแห่งหนึ�ง 

พบวา่การเพิ�มขึ �นของคา่สอบบญัชีของธนาคารนั�นไมถ่ึงรอ้ยละ 20  การที�ธนาคารแจง้วา่รอ้ยละ 25 เป็นอตัราที�เทียบเคียงกบั

ธนาคารอื�นและเป็นอตัราที�ไมส่งูมาก จึงอาจคลาดเคลื�อน  

นางอรนุช อภิศักดศ์ิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงว่าการเทียบเคียงจะตอ้งแยกเป็นส่วน และการ

เทียบเคียงที�กลา่วถงึนั�นเป็นการเทียบเคยีงในสว่นของมาตรฐานบญัชีใหม ่(TFRS9)    สาํหรบัธนาคาร สว่นที�นาํมาเทียบเคยีง 

ไดแ้ก่ 1) สว่นของการตรวจสอบที�เพิ�มขึ �นจากมาตรฐานบญัชีใหม ่(รอ้ยละ 25-30)   2) สว่นของปริมาณงานของธนาคารเอง 

ที�เพิ�มขึ �นจากจาํนวนรายการตา่งๆ  และ 3) สว่นของปริมาณงานที�มากขึ �น จากงานทบทวนงบที�เพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญัของ

บริษัทในเครือ ซึ�งอาจแตกต่างเมื�อเทียบกบัธนาคารอื�นที�งานทบทวนงบของบริษัทในเครือของเขามีนยัสาํคญัมาแต่ตน้แลว้ 

ในขณะที�งานในสว่นนี �ของธนาคารเริ�มมีนยัสาํคญัในช่วง 2-3 ปีก่อนหนา้นี � 

คณุปราโมทย ์ลิบรตันสกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ใชธ้นาคารใดมาเทียบเคียงคา่สอบบญัชี

กบัธนาคาร และไดเ้ทียบเคียงกบักาํไรของธนาคารหรอืไม ่

นางอรนชุ อภิศกัดศ์ิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงว่าโดยปกติ การเทียบเคียงกบักาํไรไม่สามารถทาํได ้

เพราะในการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีจะพิจารณาปริมาณงานและจาํนวนลกูคา้ เช่น ในช่วงหลงัธนาคารมุง่เนน้ธุรกิจรายยอ่ย

มากขึ �น ปริมาณงานในสว่นนี �จึงเพิ�มขึ �น เมื�อปริมาณงานมากขึ �น ชั�วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชีย่อมมากขึ �นตาม วิธีการ

เทียบเคียงจะแยกเป็นสว่นๆ เช่นเทียบเคียงในสว่นของการปรบัเงินเฟ้อ (ธนาคารไม่มีในสว่นนี �) เทียบเคียงในสว่นของงาน

จากมาตรฐานบญัชีใหม ่เทียบเคียงในสว่นของการทบทวนงบของบรษัิทในเครอื เป็นตน้ 

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด (PWC) 

สามารถร่วมงานกับ ASEAN CPA เพื�อทาํงานในประเทศในอาเซียนเพื�อลดค่าสอบบญัชีไดห้รือไม่ นอกจากนี � ผูถื้อหุน้ยงั

เสนอความคิดเห็นในการนาํ Blockchain มาใชใ้นการบริหารจัดการปริมาณงาน รวมถึงแนะนาํใหธ้นาคารเรียนรูแ้ละใช้

ประโยชนจ์ากประสบการณข์องบรษัิทแมใ่นประเทศมาเลเซีย รวมถึงประเทศใกลเ้คียง เช่นสงิคโปร ์ 
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นางอรนุช อภิศักดศ์ิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณสาํหรบัคาํแนะนาํ และอธิบายเกี�ยวกับ

ประเด็นผูส้อบบัญชีว่าธนาคารใช ้PWC ตามบริษัทแม่ของธนาคาร และการใชผู้ส้อบบญัชีเดียวกับบริษัทแม่ถือเป็นการ

ประหยดัค่าใชจ้่าย นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิริกุล ชี �แจงว่าธนาคารพยายามลดคา่ใชจ้่ายทกุประเภทเพื�อประโยชนข์องผูม้ีสว่นได้

เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบเองก็พยายามอย่างมากที�จะลดค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าสอบบญัชี จึงไดเ้จรจาต่อรอง

และไดป้รบัทอนงานที�ไมจ่าํเป็นออกไปพอสมควร  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ แสดงความเขา้ใจเกี�ยวกบังานสอบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีใหม่ว่าไม่ต่างจาก

เดิมและเป็นเพียง Checklist และสอบถามวา่ธนาคารมีสิ�งใดที�จะเอื �ออาํนวยใหผู้ส้อบบญัชีสามารถลดเวลาในการทาํงานลง

หรือไม่ พรอ้มกับมีขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับชั�วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชี (Manhour) และการปรบัเปลี�ยนสาํนกังานสอบ

บญัชีเพื�อลดคา่ใชจ้่ายสว่นนี �  

คณุอรนชุ อภิศกัดศ์ิริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ อธิบายวา่มาตรฐานบญัชีใหมเ่ป็นเรื�องใหญ่สาํหรบัสถาบนั

การเงิน และเป็นปัจจยัหลกัที�เพิ�มรายละเอียดของงาน ไม่ไดเ้ป็นเพียง Checklist อย่างที�ผูถื้อหุน้เขา้ใจ ธนาคารตอ้งสรา้งรูป

แบบจาํลองเพื�อพิจารณาหาปัจจยัของการเป็นหนี �เสยี รวมถึงปัจจยัเพื�อประเมินคา่ความคาดหวงัของคา่ความเสยีหายที�อาจ

เกิดขึ �นเผื�อหนี �สงสยัจะสูญ ผูส้อบบัญชีตอ้งเทียบเคียง ตรวจสอบรูปแบบจาํลอง ค่าของปัจจัย และค่าต่างๆ ว่ามีความ

น่าเชื�อถือหรือไม่ ดว้ยมาตรฐานใหม่นี � ทุกธนาคารจึงมีค่าตอบแทนในส่วนนี �เพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสาํคญั อตัราปรบัเพิ�มของ

ธนาคารดเูป็นอตัราที�สงู เพราะธนาคารมีฐานอตัราเดิมตํ�า ในขณะที�ฐานอตัราเดิมของธนาคารอื�นสงูกวา่มาก  

นายนิติ จึงนิจนิรนัดร ์ กรรมการอิสระ  ชี �แจงเพิ�มเติมวา่ในการเสนอคา่สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีจะคาํนวณจาก

ชั�วโมงการทาํงานกบัอตัราต่อชั�วโมงที�สาํนกังานสอบบญัชีกาํหนด โดยอตัราต่อชั�วโมงจะเป็นไปตามระดบัของผูต้รวจสอบ  

ในกรณีนี � อัตราต่อชั�วโมงไม่ไดเ้พิ�ม แต่สิ�งที�เพิ�มขึ �นคือจาํนวนชั�วโมงของการทาํงาน ซึ�งเพิ�มตามปริมาณงานที�เพิ�มจาก

มาตรฐานบญัชีใหม ่โดยเฉพาะ TFRS9   นอกจากนี � มาตรฐานบญัชีฉบบัอื�นๆ ก็มีการปรบัปรุงในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่

เนืองๆ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณาและทบทวนอยา่งมากสาํหรบัชั�วโมงการทาํงานที�เสนอเพิ�มขึ �นดงักลา่ว

กับ PWC เพื�อใหแ้น่ใจว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น ทั�งนี � ชุดตรวจสอบที�มาตรวจสอบธนาคาร 

ยังคงเป็นชุดเดิมที�มีคุณภาพและมีความเชี�ยวชาญ   ธนาคารเห็นว่า PWC เป็นสาํนักงานสอบบัญชีที�มีคุณภาพซึ�งจะ

ดาํเนินการตรวจสอบงบการเงินอยา่งเหมาะสม เพื�อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้  

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยแจง้วา่วาระนี �

ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ

แต่งตั�งให ้นายบญุเลิศ  กมลชนกกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ  ผูส้อบบญัชี

รบัอนญุาต เลขที� 7352 และ/หรือ นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 4298 ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกลุม่ธนาคารประจาํปี 2563 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจาํนวนเงิน 12,039,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา

เวียงจนัทน ์และบริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 2,885,000 บาท รวมจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�น

ของกลุม่ธนาคารปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 14,924,000 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 
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มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ ผู้ถอืหุน้ซึ�ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 33,077,762,638 99.9999 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 12,825 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที� 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด � คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้
ถอืหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบัญช ีการเงนิและการสอบบัญช ีข้อ 43 

 ประธานฯ ขอให ้นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เป็นผูน้าํเสนอ

รายละเอียดตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้  

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ชี �แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ว่า 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบตอ่การแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร รวม 3 ขอ้ ดงันี �                                                                                       

ขอ้ 25 เกี�ยวกบัการประชมุคณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์เพื�อแกไ้ขขอ้ความเดิมที�ไดแ้กไ้ขไปเมื�อปี 2562 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 ซึ�งบงัคบัใชใ้นเวลานั�น เนื�องจากขอ้ความ

เดิมมีความเคร่งครดัและไม่ยืดหยุ่น ทาํใหธ้นาคารไม่สามารถนาํหลกัเกณฑท์ี�ผ่อนคลายมากขึ �น ที�ไดก้าํหนดในพระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ฉบบัลงวนัที� 18 เมษายน 2563 มาใชเ้พื�อดาํเนินการประชมุผา่น

สื�ออิเลก็ทรอนิกสใ์นขณะนี �ได ้ 

ขอ้ 30 หมวดการประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาจัดประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์ทั�งนี � ขอ้ความที�ปรบัแกใ้นขอ้บงัคบั ทั�งในสว่นของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส ์เป็นขอ้ความที�ยืดหยุน่และเพิ�มความคลอ่งตวัในทางปฏิบตัิ เพื�อใหธ้นาคารสามารถใชป้ระโยชนจ์ากกฎหมาย 

กฎระเบียบ และ/หรอื คาํสั�งใดๆ ที�อาจมีการปรบัปรุงแกไ้ขในอนาคตได ้ 

ขอ้ 43 หมวด 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี เพื�อใหอ้าํนาจคณะกรรมการธนาคารในการจัดสรรเงิน

กาํไรสทุธิที�เหลอืจากการจ่ายเงินปันผลหรอืจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และนาํเงินกาํไรสทุธิที�เกิดขึ �นตามบญัชีงบดลุ

และบญัชีกาํไรขาดทนุ และงบการเงินของธนาคารที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ มาเป็นเงินสาํรองตา่งๆ หรือเป็น

ทนุสาํรองเพื�อเป็นเงินกองทนุของธนาคารได ้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร รวมทั�งใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการในการ

เปลี�ยนแปลงเงินสาํรองที�เป็นเงินกองทนุหรอืเงินสาํรองตา่งๆ ที�ไดจ้ดัสรรไวแ้ลว้ตามที�เห็นสมควร 

รายละเอียดการแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคารขอ้ 25  หมวด 4 คณะกรรมการ   ขอ้ 30 หมวด 5 การประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 30 และ ขอ้ 43 หมวด 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี มีดงันี � 
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หมวด 4 
คณะกรรมการ 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้

ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ�งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อรกัษาสิทธิประโยชนข์อง

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�นและกําหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกว่านั�นก็ได ้ทั�งนี � หากการประชุมในคราวนั�น

เป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัสง่

หนงัสอืนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

 กรรมการตั�งแต่สองคนขึ �นไปอาจรอ้งขอใหเ้รียก

ประชุมคณะกรรมการก็ได ้ในกรณีนี �ใหป้ระธานกรรมการ

กาํหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัไดร้บัคาํ

รอ้งขอ 

 ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมาย

จากประธานกรรมการ อาจกําหนดให้จัดการประชุม

คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยในการประชุม

คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการที�เขา้ร่วม

ประชุมทั�งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที�มีการ

ประชุม และกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่า

หนึ�งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที�ประชุมแห่ง

เดียวกนั และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบควบคมุการประชมุที�

มีกระบวนการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั�งเสียงและภาพ (แลว้แต่

กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม 

รวมทั�งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี�เกิดจากการบนัทึก

ดงักล่าว และระบบควบคมุการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบ

พื �นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการรกัษาความมั�นคงความ

ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

ลงวนัที� 24 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที�จะมีแกไ้ขเพิ�มเติม 

 

 

หมวด 4 
คณะกรรมการ 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้

ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ�งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อรกัษาสิทธิประโยชนข์อง

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�นและกําหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกว่านั�นก็ได ้ทั�งนี � หากการประชุมในคราวนั�น

เป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัสง่

หนงัสอืนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

กรรมการตั�งแต่สองคนขึ �นไปอาจรอ้งขอให้เรียก

ประชุมคณะกรรมการก็ได ้ในกรณีนี �ใหป้ระธานกรรมการ

กาํหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัไดร้บัคาํ

รอ้งขอ 

ประธาน ก รรมก าร  ห รื อ บุ ค ค ลที� ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกําหนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื�อนไข และมาตรฐาน ที�

กําหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ/หรือ
คําสั� งใดๆ ที�บังคับใช้และ/หรือเกี�ยวข้อง รวมถึง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสั�งใดๆ 
ดังกล่าวที�อาจมีการแก้ไขเพิ�มเติมในภายหลัง 

 



 

- 27 - 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

หมวด � 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้

ถือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือนนับแต่

วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�น ใหเ้รียกว่าการประชุม

วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 

หมวด � 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้

ถือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดือนนับแต่

วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�น ใหเ้รียกว่าการประชุม

วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง 
เงื�อนไข และมาตรฐาน ที�กําหนดโดยกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสั�งใดๆ ที�บังคับใช้
และ/หรือเกี�ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และ/หรือคําสั�งใดๆ ดังกล่าวที�อาจมีการ
แก้ไขเพิ�มเติมในภายหลัง 

หมวด 6 
การบัญช ีการเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 43.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�น

นอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกําไรส่วนที� เหลือจากการ

จ่ายเงินปันผล ใหจ้ัดสรรเป็นเงินสาํรองต่างๆ ได ้ตามแต่

คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั�งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร

พอที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงาน

ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกาํหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และ

ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์

ดว้ย 

หมวด 6 
การบัญช ีการเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 43.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�น

นอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่

หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกาํไรสุทธิที�เหลือ
จากการจ่ายเงินปันผลตามมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
จากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (ถา้มี) หรือ นําเงนิ
กําไรสุทธิที�เกิดขึ�นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน งบการเงินของบริษัทที�ผ่านการสอบทานหรือ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสํารองต่างๆ 
หรือเป็นทุนสํารองเพื�อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ 
ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้
คณะกรรมการมีอาํนาจในการเปลี�ยนแปลงเงนิสํารอง
ที�เป็นเงินกองทุนหรือเงินสาํรองต่างๆ ที�ได้จัดสรรไว้
แล้วได้ตามที�เห็นสมควร ยกเว้นทุนสาํรองตามข้อ 44 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั�งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไร

สมควรพอที�จะทาํเช่นนั�นและเมื�อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้

รายงานใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกาํหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และ

ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์

ดว้ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่การเพิ�มใหม้ีการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยนั�น ธนาคารจะ

ไมใ่ชก้บัประชมุผูถื้อหุน้ทกุครั�ง แตจ่ะใชเ้มื�อจาํเป็นเทา่นั�นใช่หรอืไม ่

นางปฏิมา จาํปาสตุ เลขานกุารบริษัท ชี �แจงว่าการแกไ้ขขอ้บงัคบัเพื�อใหธ้นาคารสามารถจดัประชุมผูถื้อหุน้ผา่น

สื�ออิเลก็ทรอนิคสไ์ดน้ั�น มีไวเ้ผื�อกรณีมีความจาํเป็น หรอืเมื�อเห็นสมควรตอ้งจดัประชมุฯ ในรูปแบบดงักลา่ว 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ขอใหธ้นาคารตระหนกัถึงการกระทบสทิธิของผูถื้อหุน้ เช่นกรณี E-Voting ดว้ย 

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีง  

โดยแจง้ว่าวาระนี �ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีง  

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของธนาคารขอ้ 25 หมวด 4 คณะกรรมการ ขอ้ 30 หมวด 5 การ

ประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้ 43 หมวด 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ รวมทั�งอนมุตัิการ

ดาํเนินขั�นตอนต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล ไดแ้ก่ การแจ้งการแก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อนัรวมถึงการให้

บคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหารมีอาํนาจใน

การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตลอดจนมีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมขอ้ความตาม

คาํสั�งของนายทะเบียนโดยการแกไ้ขเพิ�มเติมดงักลา่วจะตอ้งไม่กระทบตอ่สาระสาํคญัของขอ้บงัคบัของธนาคาร โดยผลการ

ลงมติมีรายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย                  33,077,774,263 99.9990 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 314,931 0.0009 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระที� 10 พิจารณาอนุมตัิการเลกิกิจการสาขาเวียงจนัทน ์

ประธานฯ ขอให ้นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เป็นผูน้าํเสนอ

รายละเอียดตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้  

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ชี �แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ว่าสภา

แห่งชาติลาวไดอ้อกกฏหมายใหม่เกี�ยวกบัธนาคารพาณิชย ์โดยตามขอ้กาํหนดของกฎหมายใหม่นั�น สาขาเวียงจนัทนข์อง

ธนาคารจะตอ้งเพิ�มเงินกองทนุขั�นตํ�าจาก 100,000,000,000 (แสนลา้น) กีบ (หรือ 350,000,000 (สามรอ้ยหา้สิบลา้น) บาท) 

เป็น 300,000,000,000 (สามแสนลา้น) กีบ (หรือ 1,050,000,000 (หนึ�งพนัหา้สิบลา้น) บาท) ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ�งเมื�อ

พิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงที�คาดวา่จะเกิดขึ �นกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจแลว้ คณะกรรมการธนาคารเห็นควรใหเ้ลิกกิจการ

สาขาเวียงจนัทน ์ภายหลงัจากเลิกกิจการแลว้ หากเห็นสมควร กลุม่ซีไอเอ็มบีอาจพิจารณาตั�งสาํนกังานตวัแทนที�เวียงจนัทร์

ตอ่ไป  

อย่างไรก็ตาม ภายใตบ้งัคบักฏหมายใหม่ของ สปป.ลาว การเลิกกิจการสาขาเวียงจนัทนจ์ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก

ธนาคารแหง่ สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) ซึ�งธนาคารแหง่ สปป. ลาว ไดพ้จิารณาเรื�องนี �โดยไมม่ีขอ้คดัคา้นใดๆ แตใ่น

ขั�นตอนอนุมตัิอย่างเป็นทางการนั�น ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ขอใหธ้นาคารซีไอเอ็มบี ไทย นาํเสนอเรื�องนี �ต่อผูถื้อหุน้ของ

ธนาคารเพื�ออนมุตัิ และนาํสง่แผนการเลกิกิจการสาขาเวียงจนัทนใ์หธ้นาคารแหง่ สปป. ลาว ใชป้ระกอบการพิจารณาตอ่ไป 

นางคนงึ มรรคธีรานวุฒัน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ธนาคารเปิดสาขาที�ลาวกี�ปีแลว้ และมีผลขาดทนุเทา่ไหร ่ 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ชี �แจงว่าสาขาเวียงจันทนไ์ดเ้ปิดมากว่า 5 ปี ผลประกอบการของสาขาเวียงจันทนไ์ม่

เป็นไปตามที�ธนาคารคาดการณไ์ว ้ใน 3 ปีแรกผลการดาํเนินงานขาดทนุเพราะเป็นช่วงเริ�มตน้ ในปี 2562 มีผลขาดทนุ 7.9  

ลา้นบาท และในปีนี � ขาดทนุประมาณ 2 ลา้นบาท การขาดทนุเป็นผลจากเศรษฐกิจของลาวที�ไมเ่ติบโตตามที�คาดหวงั 

นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าค่าใชจ้่ายที�สาขาเวียงจนัทนถื์อเป็นคา่ใชจ้่ายของธนาคารใช่หรอืไม่  

และผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการเปิดสาขาเวียงจันทนค์ือกลุ่มซีไอเอ็มบี โดยกลุ่มฯ ไม่ไดเ้ปิดเอง แต่ขอใหธ้นาคารเป็นผูเ้ปิด 

ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่เกิดกบัธนาคาร เช่นนั�นใช่หรือไม ่หากเป็นเช่นนั�น การเลิกกิจการจึงเป็นเรื�องดีเพราะไมต่อ้งมีคา่ใชจ้่ายที�

จะเสยีอีกตอ่ไป 

ประธานฯ ชี �แจงว่าเนื�องจากสาขาเวียงจันทนเ์ป็นสาขาของธนาคาร ค่าใช้จ่ายของสาขาเวียงจันทนจ์ึงเป็น

ค่าใชจ้่ายของธนาคาร ธนาคารเป็นผูร้บัประโยชนห์ากเป็นไปตามคาดหวงั ไม่ใช่กลุ่มซีไอเอ็มบี เมื�อธุรกิจไม่เป็นไปตาม

เปา้หมาย ธนาคารจึงเห็นสมควรปิดสาขาฯ  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่สาํนกังานตวัแทนจะมีบทบาทอยา่งไร จะไดผ้ลตอบแทนรอ้ยละเทา่ไร 

ธนาคารจะไดร้บัเงินคืนจากการเลกิสาขาเวียงจนัทนเ์ทา่ไร ทางการลาวมีมาตรการเยยีวยาใหห้รอืไม ่ และทางการลาวปฏิบตัิ

ตอ่ธนาคารทกุแหง่เหมือนกนัหรอืไม ่  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ชี �แจงว่าสาํนกังานตวัแทนจะทาํหนา้ที�แนะนาํธุรกิจใหแ้ก่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาํหรบั

มาตรการเยียวยานั�น ทางการลาวไมม่ีมาตรการเยียวยาใดๆ และแนวทางนี �ทางการลาวถือปฏิบตัิกบัทกุธนาคารเหมือนกนั  
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นายภาน ุตั�งพลูสินธนา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่เหตใุดจึงตั�งสาขาที�ลาว เห็นว่าธนาคารไม่ควรตั�งสาขาที�ประเทศนั�น

ตั�งแตแ่รกแลว้ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ชี �แจงว่าในการเปิดสาขาเวียงจนัทน ์ธนาคารไดศ้ึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ และ

เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจ ในช่วงที�เปิดสาขาฯ ธนาคารก็ไดพ้ยายามดาํเนินธุรกิจอย่างเต็มที� แต่ไม่อาจคาดเดาถึงการ

เปลี�ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจได ้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

เนื�องจากไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยแจง้วา่วาระนี �

ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการ

เลกิกิจการสาขาเวียงจนัทนเ์พื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใหมด่า้นการธนาคารของ สปป. ลาว และอนมุตัิใหธ้นาคารดาํเนินการ

และปฎิบตัิหนา้ที�ทกุประการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายใหม่ดา้นการธนาคารของ สปป. ลาว เพื�อบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการ

เลกิกิจการสาขาเวียงจนัทนด์งักลา่ว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถอืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย  33,077,775,463 100.0000 

2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 313,731 0 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 
วาระที� 11 เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการและผูบ้รหิารในเรื�องอื�น ๆ  นอกเหนือจากวาระที�

ไดด้าํเนินการประชมุมาแลว้  

ผูถื้อหุน้ (ไม่ประสงคอ์อกนาม) สอบถามว่าธนาคารประเมินผลประกอบการในปี 2563 จากสถานการณร์ะบาด

ของเชื �อโควิด – 19 และในสว่นของ New Normal ธนาคารมีนโยบายใดบา้ง  

นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์ชี �แจงว่าในช่วง 2-3 เดือนที�ผา่นมา ธนาคารยงัคงรกัษาขีดความสามารถในการใหบ้รกิาร

ไดอ้ย่างต่อเนื�อง แมจ้ะมีพนกังานที�เขา้มาทาํงานในที�ทาํงานเพียงรอ้ยละ 30-40  เนื�องจากพนกังานบางสว่นทาํงานที�บา้น 

(Work From Home) และบางสว่นทาํงานที�สถานที�ทาํงานสาํรองซึ�งกระจายอยูร่อบกรุงเทพฯ (Split Site) สาํหรบัการพกัชาํระ

หนี � ธนาคารสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ และตอบรบัลกูคา้ไดค้รบถว้น แมจ้ะขลกุขลกัในช่วงแรกเพราะลกูคา้ที�ติดต่อ

เขา้มามีจาํนวนมาก ในลาํดบัต่อไป ธนาคารจะช่วยลกูคา้ในการฟื�นตวั โดยจะนาํมาตรการช่วยเหลือของทางการมาใชต้าม

ความเหมาะสม และจะช่วยเหลือทั�งลกูคา้บุคคลและนิติบุคคล สาํหรบัภาพรวมของผลประกอบการในปีนี � ผลกระทบจะ
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เกิดขึ �นในสว่นของรายไดธ้นาคารอย่างแน่นอน และการเติบโตของสินเชื�อในครึ�งปีหลงัน่าจะชะลอตวัลง คณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการตระหนกัในเรื�องนี � และไดต้ิดตามดสูถานการณอ์ยา่งต่อเนื�อง ขณะนี �ธนาคารไดล้ดค่าใชจ้่าย และมีมาตรการใน

การจาํกดัและตดัทอนคา่ใชจ้่ายที�ไมจ่าํเป็น รวมถึงไม่เพิ�มจาํนวนพนกังาน เชื�อว่าดว้ยมาตรการเหลา่นี � ผลประกอบการของ

ธนาคารในปีนี �ยงันา่จะพอไปได ้ 

เนื�องจากไม่มีผูใ้ดซกัถาม หรือมีขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ประธานฯ 

จึงไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ที�ไดก้รุณาสละเวลามารว่มประชุมและไดเ้สนอขอ้คิดเห็นที�เป็น

ประโยชน ์และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

 

 

ลงชื�อ ............................................. ประธานที�ประชมุ 

 
 

            (นายชาญมน ูสมุาวงศ)์  

ลงชื�อ         .............................................. เลขานกุารบรษัิท 

                (นางปฏิมา จาํปาสตุ) ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 

 


