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รายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครงัที 20 
ของ    

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
----------------- 

 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ  หองออดิทอเรียม ชั้น 9  ธนาคาร       
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการธนาคารทีเข้าร่วมประชมุ 
 

1. นายจักรมณฑ   ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ 
2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ 
3. นายสุคนธ  กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ 
4. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ   
5. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ  
6. นายเคนนี    คมิ กรรมการ 
7. นายสุภัค    ศิวะรักษ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  
 
ผูบ้ริหารระดบัสงูทีเข้าร่วมประชมุ 
 

    1. นายสุรชัย  จิตตรัตนเสนีย รองประธานเจาหนาที่บริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญ  
สายสนับสนุนธุรกิจ 

2. นางปนุท ณ  เชียงใหม  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง 
3. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน 
4. ม.ล.ณัฏฐชัญญา ทวีวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 
5. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ   รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและ

ปฏิบัติการ 
6. นายอดิศร เสรมิชัยวงศ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย 
7. นายสุธีร  โลวโสภณกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส สายบริหารเงิน 
8. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานตรวจสอบภายใน     
9. นายประภาส  ทองสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานสื่อสารองคกร 
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ผูบ้ริหารระดบัสงูทีไม่เข้ารว่มประชมุ 

 
ผูส้อบบญัชีทีเข้าร่วมประชมุ 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย 

1.  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
2.  นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม 

 
 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและ
กลาวตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมา
ประชุมดวยตนเอง 277 ราย รวมจํานวนหุนได 11,202,154  หุน ผูถือหุนที่มอบฉันทะจํานวน 275  ราย รวม
จํานวนหุนได 20,424,496,894 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองและผูถือหุนที่มอบฉันทะ 
เปน 552 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งสิ้น 20,435,699,048 หุน คิดเปนรอยละ 96.9211 ของจํานวน
หุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการประชุมใหญสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 20 
 
เริมประชมุ เวลา 14.00 น. 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการ
ธนาคาร ผูบริหารธนาคารและผูสอบบัญชีเขารวมประชุม ปรากฏตามรายชื่อผูเขารวมประชุมที่กลาวขางตน  

 
 หลังจากนั้น  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือ
หุนและความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯ จึงเชิญผูแทนจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร เขารวมสังเกตการณในการนับลงคะแนน
เสียงในแตละวาระ และไดเชิญผูถือหุนเปนสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของ
ธนาคารดวย 
 
 ประธานฯ ขอใหนายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
เลขานุการบริษัทชี้แจงสรุปดังนี้ 
               

1. นายพรชัย ปทมินทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดใหญ 
2. นายจิรัชยุต์ิ อมัยงค รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ 
3. นายสิทธิไชย มหาคุณ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย Corporate Finance and Equity 

Capital Markets 
4. นายกองภพ วัฒนสิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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  กรณีถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  ประธานฯ จะสรุปวาระ
นั้นๆ ในตอนทายของการรายงานวา  ผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  
 
              กรณีหากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน  ไมเห็นดวย  หรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหเปนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  กาเครื่องหมายถูก  ( )  ลงในกรอบ
สี่เหล่ียมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกใหไป  และชูมือขึ้น เพื่อรอใหเจาหนาที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากทานนํามานับคะแนน เวนแตในบางวาระที่ประธานฯ อาจกําหนดวิธีการเปนอยางอื่นตาม
ความเหมาะสม  สําหรับการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 
คัดคาน และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น และจะนําคะแนนเสียงคัดคาน ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
ดังกลาว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขาประชุม    สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็น
ดวยในวาระนั้นๆ   เวนแตในวาระเลือกต้ังกรรมการจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงตามขอบังคับของธนาคาร 
สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะดวยนั้น  
ธนาคารจะทําการนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะซึ่งธนาคารไดบันทึกคะแนนไว
ลวงหนาแลว  
 
 นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุม
จะแลวเสร็จ   ดังนั้น จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
จํานวนผูเขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว 
 
 หลังจากนั้น ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครงัที 19 เมือวนัที 12 เมษายน 

2556 
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผู
ถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 
 
                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  
 

 Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน เสนอใหลงรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมาทั้ง
ฉบับในเว็บไซตธนาคารลวงหนา 14 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือ
หุนลวงหนากอนการประชุมในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เพื่อเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร 
 

 ประธานฯ ขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจง 
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       เลขานุการบริษัทชี้แจงวา ธนาคารไดนํารางรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมาลงใน
เว็บไซตธนาคาร อยางไรก็ดี การที่ผูถือหุนเสนอใหมีการลงรายงานการประชุมผูถือหุนทั้งฉบับลงในเว็บไซต
ลวงหนา 14  วัน เห็นวามิอาจทําได เพราะรายงานการประชุมผูถือหุนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนกอน ธนาคารจึงจะสามารถนําลงเว็บไซตไดในภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
 นายวสันต เงินสุขไพบูลย ผูรับมอบฉันทะ กลาววาไดเคยสอบถามเกี่ยวกับจํานวนปที่เหลือ

กอนที่ CIMB Bank Berhad จะตองลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารลงไมเกินรอยละ 49 ตามที่ไดรับการ
ผอนผันจากกระทรวงการคลัง ผานธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งไดรับคําตอบจากเลขานุการบริษัท
แลว แตยังขาดเรื่องที่เคยเสนอแนะวาขอมูลดังกลาวควรเปนขอมูลที่เปดเผยทั่วไปในงบการเงินไดหรือไม  

 
 เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาการผอนผันการถือหุนของ CIMB Bank Berhad  ไดรับความ

เห็นชอบจากธปท. และไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ฉะนั้น การที่จะเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในงบ
การเงินหรือไมนั้น ธนาคารจะขอรับไวพิจารณา  

 

 ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวาขอมูลทางกฎหมายไมใชขอมูลที่สามารถเปดเผยกับสาธารณะได  

ตองมีการปรึกษากันในแงของกฎหมายเสียกอน 

 

 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
20,436,486,610 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 19,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมมีสิทธิออก
เสียง   ไมมี 

 
                ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 
 มติทีประชมุ  

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
12 เมษายน 2556  
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วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2556 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2556 ปรากฏ
ตามรายงานประจําป 2556 ของธนาคาร ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว และขอใหกรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงานสรุปใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

 
        กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  กลาวรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2556 ตอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้    
  

 ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกําไรสุทธิ
จํานวน 1,490.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 184.0 ลานบาท หรือรอยละ 14.1 เมื่อเปรียบเทียบผล
กําไรสุทธิของป 2555 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รอยละ 45.4  รายไดดอกเบี้ยสุทธิอยูที่รอยละ 25.3 และรายไดจากการดําเนินงานอื่นอยูที่ 
รอยละ 9.2 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีของกลุมธนาคารอยูที่ 
171.1 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 23.2 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวน
ใหญมาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายยอย 

 กลุมธนาคารมีเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน และหุนกูจํานวน 186.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
21.3  จากสิ้นป 2555 จํานวน 154.0 พันลานบาท จากการขยายตัวของสินเชื่อและเงนิฝาก
ขางตน ทําใหอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุนกูของกลุมธนาคารอยูที่
รอยละ 91.6  จากรอยละ 90.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

 ในสภาวะการแขงขันที่รนุแรงในตลาดทั้งดานเงินฝากและเงินใหสินเชื่อ กลุมธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ยังคงดํารงอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin 
- NIM) สําหรับป 2556 อยูที่รอยละ 3.2 คงที่เมื่อเทียบกับป 2555 ซึ่งเปนอันดับตนๆ ของ
กลุมธนาคารพาณิชย 

 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
รายงานตอที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย  

 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
มากกวารายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิในสวนของสินทรัพย ซึ่งถือเปนรายไดที่มีตนทุนสูง 
เพราะอาจตองใชเงินจากแหลงที่ตนทุนสูง 
 
 Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน กลาวแสดงความชื่นชมที่ฝายจัดการสามารถบริหาร
จัดการใหธนาคารมีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน จํานวนประมาณ 443 ลานบาท 
ตามที่ระบุไวในหนา 119 ของรายงานประจําป 2556 ซึ่งดีขึ้นจากปกอนเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังไดแสดง
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ความชื่นชมที่ธนาคารมีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิในสวนของหนี้สิน ซึ่งจัดเปนเงินกูตนทุน
ตํ่า ตามที่รายงานไวในหนา 112  และ 113 ของรายงานประจําป 2556 และสนับสนุนใหธนาคารสานตอใหมี
ผลการดําเนินงานที่ดีเชนนี้ตอไป 

 
                 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนวา วาระนี้เปนการรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานในรอบป 2556 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2556  
 
 ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2556 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปี  
 สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งธนาคารไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาเปนการ
ลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว และขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปน
ผูรายงานสรุปตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารแถลงตอที่ประชุมผูถือหุนวา  งบการเงิน
ของธนาคารและบริษัทยอย (“กลุมซีไอเอ็มบีไทย”) ที่เสนอตอที่ประชุมนี้ เปนงบการเงินที่บริษัท ไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ผูสอบบัญชีของธนาคารไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว สรุปดังนี้ 
 

 ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพยรวมจํานวน 
279.7 พันลานบาท สินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับอยูที่ 176.3 พันลานบาท และเงินลงทุนสุทธิ 
จํานวน 53.3 พันลานบาท 

 หนี้สินรวมมีจํานวน 257.8 พันลานบาท โดยมีเงินฝาก 152.1 พันลานบาท และเงินกูยืม 
37.7  พันลานบาท 

 สวนของผูถือหุน จํานวน 21.8 พันลานบาท ซึ่งเปนทนุที่ออกและชําระแลว จํานวน 10.5  
พันลานบาท  

 ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด  31 ธันวาคม 2556 มีผล
กําไรสุทธิ 1,490 ลานบาท โดยมีรายไดจากการดําเนินงาน 10,246 ลานบาท คาใชจายใน
การดําเนินงาน และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 8,839 ลานบาท  

 



หนา 7/25 
  

 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
รายงานตอที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  
 

 นางวิภา สุวณิชย อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีขอสงสัยในเรื่อง
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในรายงานประจําป 2556 หนา 35 ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสินเชื่ออยางใกลชิด แตงบการเงินในรายงานประจําป 2556 หนา 155 กลับแสดงให
เห็นวาธนาคารมีลูกหนี้จัดชั้นสงสัยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 194 จาก 198 ลานบาทเปน 583 ลานบาท มีความเห็น
วาไมสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร จึงขอคําอธิบายในเรื่องเงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑจัดชั้นสงสัย 
 
 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน ชี้แจงวาเปนเรื่องของการปรับเปล่ียนใน
เรื่องของการจัดกลุมชั้น ซึ่งเดิมธนาคารไดจัดลูกหนี้ในกลุมตํ่ากวามาตรฐานและชั้นสงสัยใหอยูในหมวด
เดียวกัน ในปนี้เพื่อการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดชั้นและการบริหารจัดการเรื่องภาษีที่ดีขึ้น จึงมีการ
แตกกลุมกันในเรื่องของการจัดชั้นสงสัยกอน แตถาดูในตัวเลขรวมของสามชั้น เทียบกันแลวจะใกลเคียงกัน
ในแตละปที่ผานมา  
 
 Mr. Basant Kumar Dugar อางถึงรายงานประจําป 2556 หนา 33 และกลาวชื่นชมฝายจัดการ
ที่บริหารจัดการใหธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเปนสัญญาณที่ดีวาธนาคารจะสามารถผานการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ (stress test) (ถามี) รวมถึงมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่นาพอใจ ซึ่งแมจะ
ตํ่ากวาปกอน แตก็เกินขอกําหนดขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ไดเสนอแนะใหธนาคาร
พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลคาตามบัญชีตอหุน โดยขยายอายุการใชงาน (useful life) ของสินทรัพย  และ
เพิ่มมูลคาซาก (salvage value) ของสินทรัพย เพื่อใหคาเสื่อมราคาในปนั้นลดลง และธนาคารมีกําไรที่จะ
จัดสรรเปนเงินปนผลเพื่อจายใหกับผูถือหุนมากขึ้น  
 
 รองกรรมการผูจัดการใหญของสายกลยุทธและการเงิน ชี้แจงวาธนาคารจะพิจารณา
ขอเสนอแนะของผูถือหุน อยางไรก็ดี เนื่องจากในปจจุบันธนาคารลงบันทึกคาเสื่อมราคาและอายุการใชงาน
ของสินทรัพยทั้งหมดตามมาตรฐานบัญชีที่ใชในประเทศไทยและมาตรฐานสากล ดังนั้น หากจะดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ธนาคารจะตองหารือกับผูสอบบัญชีกอน 
 
 นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท ผูถือหุน กลาววาเปนผูถือหุนของธนาคารมานาน จึงอยากให
คณะกรรมการวิเคราะหงบการเงินใหผูถือหุนฟงวาหลังจากที่ไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน ธนาคารมีการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นอยางไร และสัดสวนของตัวเลขตางๆ ในแงของธนาคารอยูในระดับไหน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผูถือหุนวาควรถือหุนตอไปหรือไม และอยากทราบอนาคตของธนาคารตอไปจะเปนอยางไร 
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 นางวิภา สุวณิชย สอบถามวาเรื่องของรายไดรายจายของธนาคาร ซึ่งไดนําขอมูลจาก 
www.set.or.th ประเด็นคือ รายไดที่ไมใชดอกเบี้ยลดลงรอยละ 11  ในขณะที่ปจจุบันธุรกิจธนาคารมีรายไดที่
เปนดอกเบ้ียลดลงไปเรื่อยๆ ขอสอบถามสาเหตุที่รายไดที่ไมใชดอกเบี้ยลดลง หรือเปนเพราะธนาคารจัดชั้น
ไมเหมือนธนาคารอื่น 
 

 นายวสันต เงินสุขไพบูลย กลาวถึงการตั้งสํารองสวนเกิน 898 ลานบาท ซึ่งสามารถแปลง
กลับมาเปนรายได และสามารถนําไปใชเปนคาใชจายเพื่อหักภาษีได และในหนา 151 ของรายงานประจําป 
2556 เกี่ยวกับการซื้อหุนเพิ่มทุนในสวนของบริษัท  เวิลดลีส จํากัด (“เวิลดลีส”) ขอทราบวาปจจุบันธนาคาร
ถือหุนอยูในสัดสวนเทาไร และเหตุผลในการซื้อหุนเพิ่ม  
 
 ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร และรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน ชี้แจงผูถือหุน 
 
 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน ชี้แจงวา เรื่องรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยที่
ลดลง โดยสวนใหญมาจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นใน 2555 ซึ่งในป 2556 ไมมีรายการพิเศษเหลานั้น  โดย
รายการพิเศษในป 2556 มีเพียงเงินแบงกําไรจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ทั้งนี้ โดยปกติในเรื่อง
ของตัวเลขในการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการแบบนี้จะเอามาบวกลบตรงๆ ในแงของผลกําไรไมได เพราะจะมี
ปจจัยอื่นอีกเชน การตั้งสํารอง คาใชจายตางๆ   นอกจากนี้ ในเรื่องของการซื้อหุนเวิลดลีส ใน
เอกสารรายงานประจําป 2556 หนา 151 ระบุวาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ธนาคารไดซื้อหุนสามัญของ
เวิลดลีส ในสวนที่ธนาคารไมไดถืออยูทั้งหมด จํานวน 9,983,333 หุน คิดเปนรอยละ 24.96 โดยมีมูลคา
ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 140 ลานบาท มีผลใหสัดสวนของการถือหุนของธนาคารในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 75.04 เปนรอยละ 99.99 
 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเพิ่มเติมวา สองประเด็นที่ผูถือหุน
ไดสอบถามในเรื่องการตั้งสํารอง ซึ่งอาจเห็นวาปที่ผานมา ธนาคารไดมีการต้ังสํารองมากไป โดยลักษณะที่
อาจเปนเรื่องของการบริหารภาษี ขอชี้แจงวา สวนสํารองสวนเกินที่เราตั้งไปไมไดเปนคาใชจายที่หักไดตาม
ภาษี เหตุผลที่สอง ปที่ผานมาสาเหตุที่ธนาคารไดมีการต้ังสํารองสวนเกินขึ้นมา สวนหนึ่งมาจากการประเมิน
เศรษฐกิจวามีการชะลอตัว ในชวงที่ธนาคารมีรายไดดีก็เลยเพิ่มสํารองเพื่อปกปองกองทุนของธนาคาร ซึ่ง
เรื่องที่ธนาคารไดดําเนินการนี้ทางธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ก็เคยใหสัมภาษณในที่สาธารณะวา
อยากเห็นแตละธนาคารเพิ่มสํารอง ซึ่งหลายๆ ธนาคารก็ไดดําเนินการดังกลาว นั่นคือเหตุผลวาทําไมถึงตอง
มีการต้ังสํารองเพิ่ม 
 

 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
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 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
20,437,357,320 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9987 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง
จํานวน 258,849 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0012 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมมีสิทธิ
ออกเสียง ไมมี  
 
              ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 
                 มติทีประชมุ  
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว 
 
วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล 
 
 ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอ
ที่ประชุมผูถือหุน 

 
 ผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีผลกาํไรสุทธิจํานวน 1,282,412,729 บาท 

  
 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชมุใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรประจําป 2556 เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 64,200,000 บาท  และสวนที่เหลือให
โอนไปเปนกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหนาจํานวน 1,218,212,729 
บาท   

 ธนาคารมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ ประกอบกับการพิจารณา
ในสวนของเงินกองทุนเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร   

 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556  ในอัตราหุนละ 0.01 บาท ใหแกผู
ถือหุนของธนาคาร รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ  210 ลานบาท  
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 โดยธนาคารกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557  
(Record Date) และใหปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม 
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันพฤหัสบดีที่ 24 
เมษายน 2557 และกําหนดการจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 9 พฤษภาคม 2557 

 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีความ
เหมาะสม โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกรง สามารถรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจของธนาคารไดอยางตอเนื่อง 

 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
รายงานตอที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น 
 
 นายวสันต เงินสุขไพบูลย มีขอเสนอแนะวา ในวาระที่ 4 การจัดสรรกําไรประจําป 2556 และ
การจายปนผล มีการเปรียบเทียบใหเห็นป 2555 กับป 2556 แตการเปรียบเทียบตัวเลขกําไรสุทธิเปนหนวย
บาทไมมีเศษสตางค สวนการจัดสรรกําไรจายปนผลมีเศษสตางค ลักษณะการเปรียบเทียบถามีเศษสตางคก็
ควรจะเปรียบเทียบใหเห็นเหมือนกัน และควรทําตารางใหเห็นผลรวมวากําไรสุทธิเทาใด จายปนผลเทาใด 
และจัดสรรเปนอะไรบาง ซึ่งจะดูงายกวา 
 
 ประธานฯ กลาววาเปนขอเสนอแนะที่ดีจะขอรับไวพิจารณา 

 

 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 
 ประธานฯ เรียนใหผูถอืหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
20,437,121,448 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9970 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 480,457 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0023 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออก
เสียงจํานวน 129,522 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0006 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมมี
สิทธิออกเสียง ไมมี 
 
         ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 
 
 



หนา 11/25 
  

 มติทีประชมุ 
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2556 และจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที 5    พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
 
 ประธานฯ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑใน
การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งสอดคลองและเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธนาคารพาณิชยในระดับเดียวกัน  

 
 เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นควร
นําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2557 โดยให
มีการเพิ่มคาตอบแทนใหกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคาตอบแทนดังกลาวเหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น และเทียบเคียงไดกับอัตรา
คาตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบในกลุมธนาคารพาณิชยในระดับเดียวกัน และใหคงอัตราเดิม
ของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามอัตราคาตอบแทนป 2556 รายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการระบุไวในหนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ดังนี้   

 
ค่าเบียประชมุและค่ารบัรองรายเดือน 

 ค่าเบียประชมุ  
 ประธานกรรมการ 130,000 บาท ตอ คน 
 รองประธานกรรมการ 88,000 บาท ตอ คน 
 กรรมการ 44,000 บาท ตอ คน 
  
 ค่ารบัรอง  
  ประธานกรรมการ 70,000  บาท ตอ คน 

 

 ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูเสียภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น 

 คาตอบแทนกรรมการชุดยอย  กรรมการที่ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการธนาคาร ใหเปน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของธนาคาร ไดรับคาตอบแทนเพิ่มเปนคาเบี้ยประชุมเปนรายเดือน ไดแก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 
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 ค่าเบียประชมุรายเดือน 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

           ประธานกรรมการ   72,000 บาท ตอคน 
           กรรมการ  40,000 บาท ตอคน 
  
 2.  คณะกรรมการกําหนด คาตอบแทน  
             สรรหา  และการกาํกับดูแลกิจการ 

 

       ประธานกรรมการ  52,000 บาท ตอคน 
       กรรมการ  40,000 บาท ตอคน 
  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยสวนใหญมีกรรมการผูจัดการใหญและประธาน 
เจาหนาที่บริหารเปนประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยนั้น แตกรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหารแจงวา ไมขอรับคาตอบแทนแตอยางใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเปนผูแทนจาก 
CIMB Bank Berhad คือ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง และ นายเคนนี คิม แจงวา ไมขอรับคาตอบแทน
สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดยอยดวย 
 
 ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการเปนรายบุคคล เพื่อใหผูถือหุน
รับทราบในรายงานประจําป 2556 ของธนาคารตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัด
ประชุมแลว 
 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา อัตราคาตอบแทนกรรมการและในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 
ยังคงเดิมเหมือนปที่ผานมา ยกเวนเพียง ตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดือนละ 52,000 บาท 
เปนเดือนละ 72,000 บาทเพิ่มขึ้น 20,000 บาท ซึ่งไดเทียบเคียงจากประธานกรรมการตรวจสอบในกลุม
ธนาคารระดับเดียวกัน และปจจุบันประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหนาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราดังกลาวไม
เคยมีการเปลี่ยนมาเปนระยะเวลานานแลว จึงเห็นควรที่จะมีการปรับอัตราคาตอบแทนดังกลาว   

 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  
 
 ผูถือหุนแสดงความเห็นวา ในการใหคาตอบแทนกรรมการ คาเบี้ยประชุม คารับรองกรรมการ 

และคาตอบแทนกรรมการชุดยอย เห็นวาการบริหารงานยังมีประสิทธิภาพที่ไมสามารถเทียบเคียงกับ

ธนาคารในระดับเดียวกันได แตกรรมการมีคาตอบแทน เชน คาเบี้ยประชุมกับคารับรอง ในขณะเดียวกันให

ผลตอบแทนเงินปนผลแกผูถือหุนเพียงเล็กนอย ซึ่งเห็นวาไมเปนธรรม และไมถูกหลักธรรมาภิบาล จึงไม

เห็นดวยกับการปรับคาตอบแทนดังกลาว 
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 ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ชี้แจงวาคาเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการไมไดเปลี่ยนมา 14 ป นับต้ังแตป 2543 และคาเบี้ยประชุมที่เปลี่ยนมีเพียงคาเบี้ย
ประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะตําแหนงประธานกรรมการ
ตรวจสอบมีภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ความละเอียดของงาน ในปที่ผานมาเพิ่มขึ้นมากพอสมควร 
เนื่องจากมีกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ระบบบัญชีใหม  รวมถึงกิจการและบริการตางๆ ของ
ธนาคารที่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบนับวามีประสบการณมาก เคยเปนประธานกรรมการ
ของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด และมาเปนประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคาร หาก
เปรียบเทียบคาประชุมกับธนาคารอื่นๆ ทั่วไป คาเบี้ยประชุมธนาคารคอนขางจะต่ํากวาธนาคารอื่น และ
โดยเฉพาะในหนาที่ประธานกรรมการตรวจสอบต่ํากวาคอนขางจะมาก เลยเห็นสมควรที่จะเพิ่ม 
 
 นายวสันต เงินสุขไพบูลย แสดงความเห็นวา หากเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นควรจะมีตัวเลข
ของธนาคารอื่นมาเปรียบเทียบใหเห็นอยางชัดเจน ป 2556 เสนอ 52,200 บาท ป 2557 เสนอ 72,000 บาท 
เพิ่มขึ้น 20,000 บาท ซึ่งคิดเปนเปอรเซ็นตที่สูง แตคาตอบแทนพนักงานมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณไมเกินรอย
ละ 5 เห็นวาถาใชอัตรารอยละ 5 ของ 52,000 บาท จะมีความเหมาะสมที่สุด  
 
 ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ชี้แจงวา หาก
เปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ปจจุบันธนาคาที่ใหคาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบต่ําที่สุดคือธนาคาร
เกียรตินาคิน โดยอยูในอัตรา 30,000 บาท คาเบี้ยประชุมของธนาคารอื่นโดยรวมจะอยูระหวาง 50,000-
250,000 บาท สวนของธนาคารจะอยูในอัตราต่ํากวาธนาคารธนชาตและธนาคารกสิกรไทย โดยของธนาคาร
จะอยูชวงระหวางธนาคารธนชาตและธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเพิ่มเติมวา ธนาคารปรับคาเบี้ย
ประชุมครั้งนี้เปนเพียงการปรับคาเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทานอื่นๆ ไมได
เสนอปรับ โดยปรับจาก 52,000 บาท เปน 72,000 บาท ซึ่งดูจากเปอรเซ็นตแลวอาจจะสูง แตขอเรียนชี้แจง
ดังนี้ ลักษณะงานของประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระเพิ่มขึ้น ถาเทียบกับตอนที่กําหนดอัตรานี้ต้ังแตสมัย
เปนธนาคารไทยธนาคาร ยกตัวอยางจากการที่ CIMB Bank Berhad มาเปนผูถือหุนของธนาคาร  รายการ
ที่ CIMB Bank Berhad สนับสนุนถือวาเปนรายการเกี่ยวโยง ทุกรายการตองผานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และจากการที่ธนาคารมีนโยบายในเรื่องของการทําธุรกรรมใหมๆ ไมวาจะเปนวาณิชธนกิจ หรือบริหารเงิน 
(Treasury) ก็ตองใชกฎเกณฑมากขึ้น  รวมถึงกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย มาตรฐานบัญชี กฎเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเขมมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นลักษณะงานในการกํากับและชวยตรวจสอบถือ
วาเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตรานี้ไมไดมีการปรับมาเปนระยะเวลากวาสิบป ถึงแมวาภาระหนาที่และลักษณะงานไดมี
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมากขึ้นแลวก็ตาม ทั้งนี้ ยอดรวมจํานวนเงินของคาตอบแทนกรรมการทั้งหมด จะ
เห็นไดในรายงานการของผูสอบบัญชี โดยในป 2555 มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 9.3 ลานบาท ลดลงเหลือ
ประมาณ 9.09 ลานบาท ในป 2556 ซึ่งการปรับในครั้งนี้เปนเพียงตําแหนงเดียวคือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนเงินโดยรวมที่ขอเพิ่มประมาณปละสองแสนถึงสามแสนบาท 

 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
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 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
20,436,677,281 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9943 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ไมเห็นดวยจํานวน 663,061 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.0032 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม งดออกเสียงจํานวน 499,113 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0024 
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี 
       
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 มติทีประชมุ                        
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที 6 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2557 และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของธนาคารทุกป  และผูถือหุน
สามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมใหทําหนาที่ตอไปอีกก็ได ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2557  และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอ
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังสํานักงานสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอ
เอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของธนาคารประจําป 2557  โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งดังรายชื่อตอไปนี้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร 

  
1. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5339 
2. นางอุณากร  พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3257 
3. นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3442 

  
 คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบ
บัญชี และคาตอบแทนอื่น เปนจํานวนเงิน 10,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีตามที่ระบุไวใน
หนังสือนัดประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว      
                
                 นอกจากนี้ บรษัิท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ยอยของธนาคารจํานวน  3  บริษัท ไดแก 
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1. บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด  
2. บริษัท ซีที คอลล จํากัด   
3. บริษัท  เวิลดลีส  จํากัด  
 

 โดยจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําปของบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท ที่ตรวจสอบโดย บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด สําหรับป 2557 รวมเปนเงินจํานวน 1,570,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีป 2556 จํานวน 1,525,359 บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 44,641 บาท หรือรอยละ 2.9 
และคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทยอยเพื่อ  CIMB Group สําหรับป 2557 เปนจํานวน 60,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2556 จํานวน 63,826 บาท ลดลงจํานวน 3,826 บาท หรือรอยละ 6.0 ทั้งนี้คาสอบบัญชี
และคาตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2557 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,930,000 บาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นป 2556 จํานวน 11,890,445 บาท 
สําหรับคาตอบแทนอื่น (non-audit fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา ธนาคารและบริษัทยอยไมไดรับบริการอื่น
จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และไมไดรับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบ
บัญชี 

  
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมฯแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  
 
 นายวสันต เงินสุขไพบูลย กลาวถึงคาสอบบัญชี ป 2556 โดยเคยตั้งขอสังเกตวา ทําไมตัวเลข

จึงมีเศษบาทไมเปนตัวเลขกลม ซึ่งไดคําตอบวาเปนตัวเลขการขึ้นตามเปอรเซ็นต แตในป 2557 ปรากฎวา

ตัวเลขเปนเลขกลม จึงขอทราบวามีการคํานวณอยางไร 

 ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่เรียนชี้แจงในปที่ผานมาวาผูสอบบัญชีเสนอคาสอบบัญชี  
ธนาคารจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองเนื้องานและจํานวนชั่วโมงที่ใช  และพิจารณาวาคาสอบบัญชีมีความ
เหมาะสมหรือไม ซึ่งจะเห็นไดวาในปนี้คาสอบบัญชีมีการตอรองลดลงมาใหเทาเดิม ซึ่งเปนตัวเลขที่ไดดูอยาง
ละเอียด สวนตัวเลขกลมเวลาที่ธนาคารคิดคาธรรมเนียมจะตอรองเปนตัวเลขกลม โดยจะตัดเศษออกเพื่อให
เปนประโยชนกับทางธนาคาร   
 
 นางวิภา สุวณิชย สอบถามและมีขอเสนอแนะวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของของธนาคารมากี่ปแลว ประเด็นที่ตองการจะเสนอคือควรทําการประมูลราคา 
(Bidding)  เพื่อใหมีคูแขง ไมใชการผูกขาดเพียงรายเดียว 
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 ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา ในป 2558 ธนาคารจะพิจารณาเปลี่ยนผูสอบบัญชี หรือ
วามีการประมูลราคา (Bidding) ใหมหรือทําการหมุนเวียน (Rotation) โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่ง
เปนไปตามหลักการ และตองพิจารณารวมกันในกลุมดวย เพราะการตรวจสอบถาใชผูสอบเรายเดียวกัน 
สําหรับทั้งกลุม จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 นายวสันต เงินสุขไพบูลย กลาวเพิ่มเติมวา ในอดีตคาสอบบัญชีเปรียบเทียบตัวเลขเปนตัวเลข
กลมมาโดยตลอด แตในป 2556 ตัวเลขมีเศษบาท ป 2557 ตัวเลขกลับมาเปนตัวเลขกลมอีก ซึ่งประธาน
กรรมการตรวจสอบชี้แจงวาเปนการตอรองราคา  จึงขอใหทางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด เปนผูชี้แจง  

 
 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา เปนไปตามที่
ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนขอเสนอของผูถือหุนเมื่อปที่ผานมาวาคาสอบบัญชี
ขอใหเปนตัวเลขกลม ดังนั้น ในปนี้บริษัทจึงไดเสนออัตราคาสอบบัญชีไปยังธนาคารเปนตัวเลขกลมเปนหลัก  

 นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน ผูถือหุน แสดงความเห็นวา คาสอบบัญชีระหวางป 2556 และ ป 

2557 ไมแตกตางกันมากนัก ในปตอไปควรมีการตอรองราคามากกวานี้  และขอใหธนาคารเปรียบเทียบกับ

กลุมธนาคารดวยกันเพราะบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตรวจสอบบัญชีใหกับ

ธนาคารและบริษัทหลายแหง โดยเปรียบเทียบปริมาณงานหรือวงเงิน วาแตกตางหรือเหมือนกับที่อื่นมาก

นอยเพียงใด 

 ผูถือหุนสอบถามวา ในป 2557 ธนาคารไดปดสาขาแหงหนึ่ง คือ สาขาบางยี่ขัน ธนาคารมี

นโยบายจะปดสาขาอื่นๆ อีกหรือไม และการปดสาขามีผลตออัตราคาสอบบัญชีหรือไม  

 ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูชี้แจง 

 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา การปดหรือเปดสาขาจะ

พิจารณาตามสภาวการณ ในเรื่องของคาสอบบัญชี ธนาคารไดมีการศึกษาคาสอบบัญชีของธนาคารอื่นที่มี

ขนาดเดียวกับธนาคาร  ซึ่งแตละธนาคารมีลักษณะธุรกรรมปริมาณธุรกิจ และลักษณะทางธุรกิจที่ไม

เหมือนกัน จึงไมสามารถเปรียบเทียบในมาตรฐานเดียวกันได  

                 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
20,437,930,765 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9988 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
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ดวยจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง
จํานวน 244,713 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0011 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมมีสิทธิ
ออกเสียง   ไมมี 
 
            ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 มติทีประชมุ 
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงต้ังใหนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 
และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท  ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยประจําป 2557 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของธนาคารและคาตอบแทน
อื่นเปนจํานวนเงิน 10,300,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีบริษัทยอยของธนาคาร เปนจํานวนเงิน 
1,630,000 บาท รวมจํานวนเงินคาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทยอยป 2557 เปน
จํานวนเงิน 11,930,000 บาท 

 
วาระที 7 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

                ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของ
ธนาคาร ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหนง และในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงนั้น อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งใน
การประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 คน ไดแก 

 
1. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเคนนี คิม กรรมการ 

 
 ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะ
ตองหามเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนแจงผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของธนาคาร ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายังธนาคาร  

 
 คณะกรรมการ (ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย) พิจารณาเห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นวากรรมการทั้ง 2 คน เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปน
กรรมการ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ  
โดยกรรมการทั้ง 2 คน ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว ซึ่งประวัติโดยยอของ
กรรมการทั้ง 2 คน ธนาคารไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 
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 ขณะเดียวกันธนาคารไดนํารูปถาย ชื่อ ประวัติของกรรมการที่จะรับเลือกต้ังทั้ง 2 คน แสดงบน
จอภาพในหองประชุมดวย  

 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น  
                    
 นางวิภา สุวณิชย แสดงความเห็นวา กรรมการทั้ง 2 คน มีจํานวนครั้งการเขารวมประชุมนอย  

 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาในเรื่องการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมพิเศษไตรมาสๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินกอนเสนอใหคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ สําหรับ

ยื่นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งหากนางวาทนันทน พีเทอรสิคเขาประชุมคณะกรรมการก็จะ

สามารถพิจารณาอนุมัติงบการเงินอยูแลว และหากนางวาทนันทน พีเทอรสิคไมเขารวมประชุมก็จะมีการ

ประชุมผาน Video Conference 

 

 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเสริมวาการบันทึการเขารวมประชุม

จะบันทึกเฉพาะการเขารวมประชุมที่กรรมการปรากฎตัวเขารวมประชุม ไมรวมการประชุมผานทางโทรศัพท

หรือ Video Conference อยางไรก็ตาม นางวาทนันทน พีเทอรสิค และนายเคนนี คิม ถือเปนผูที่มีบทบาท

สําคัญในการตรวจสอบงานของฝายจัดการมาโดยตลอด 

 

 ประธานฯ กลาวเสริมวา เรื่องระเบียบการเขารวมประชุมดังกลาวเปนกฎของกระทรวงพาณิชย  

 เมื่อไมมีผูใดสอบถาม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 
 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
 ประธานฯ ทําหนาที่ประกาศผลคะแนน โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
1. นางวาทนันทน พีเทอรสิค  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

เห็นดวย 19,790,377,625 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8304 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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งดออกเสียง 647,797,753 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1695 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2.    นายเคนนี คิม      กรรมการ 
 
      เห็นดวย 19,777,799,311 เสียง คิดเปนรอยละ 96.7689 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
     ไมเห็นดวย 12,578,414 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0615 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
     งดออกเสียง 647,797,753 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1695 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
 ขณะเดียวกันธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 มติทีประชมุ 
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังนางวาทนันทน พีเทอรสิค และนายเคนนี คิม  กรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง       
 
วาระที 8   พิจารณาแต่งตงักรรมการเพิมอีก 3 คน 
 
                ประธานฯ กลาววา เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ไดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณานําเสนอที่ประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 3 คน เปนจํานวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเปนไป
ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 14 ที่กําหนดใหคณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไม
เกินกวา 12 คน โดยผูที่ไดรับการเสนอแตงต้ังเปนกรรมการ มีรายชื่อดังนี้ 

 

 

                                
 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนสรรหา 
และการกํากับดูแลกิจการ เห็นควรใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงต้ังกรรมการเพิ่มอีก 3 คน 
เปนจํานวนกรรมการรวม 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการไดพิจารณาโดยใชหลักเกณฑของกระบวนการสรรหาเห็นวากรรมการทั้ง 3 คน เปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนกรรมการ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนผูที่มีประสบการณในการเปนกรรมการของบริษัทขนาดใหญทั้งในและ
ตางประเทศ  สามารถนําประสบการณดังกลาวมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

1. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย กรรมการอิสระ 
2. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ  
3. นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น กรรมการ   
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ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงต้ังนายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย นางสาวโสภาวดี  
เลิศมนัสชัย และ นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น เปนกรรมการใหมของธนาคาร 
 
 ทั้งนี้ นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย และนางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย ไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงต้ังดังกลาวเรียบรอยแลว และนางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น อยูระหวาง
การขอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนํารูปถาย ชื่อ ประวัติของผูที่ไดรับการเสนอแตงต้ังเปนกรรมการ ทั้ง 
3 คน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 
                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น   

 
 นางวิภา สุวณิชย แสดงความเห็นวาประวัติของนายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย เปนผูเชีย่วชาญ

ทางดานปโตรเคมี ไมมีประวัติทางดานการเงินและการธนาคาร จะสามารถสนับสนุงานธนาคารในดานใด 

 

 ประธานฯ ชี้แจงวา กรรมการของธนาคารควรจะมีความหลากหลาย ไมใชมีความรูดาน

ธนาคารเพียงอยางเดียว ซึ่งนายจิตรพงษ กวางสุขสถิต มีความรูกวางขวางในเรื่องของการคาระหวาง

ประเทศ ถาพิจารณาเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น จะเห็นวากรรมการไมจําเปนตองจบการศึกษาดาน

เศรษฐศาสตรหรือดานการเงิน แตควรเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในดานธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจากธุรกิจ

ดานธนาคาร ตองมีการติดตอและเกี่ยวของกับธุรกิจหลายสาขา  

 

                 เมื่อไมมีผูใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

                 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
                 ประธาน ทําหนาที่ประกาศผลคะแนน โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 
1. นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย                กรรมการอิสระ 
 

เห็นดวย 19,790,516,262 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8310 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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งดออกเสียง 647,675,262 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1689 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

  2.  นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย            กรรมการอิสระ 
 

เห็นดวย 19,790,494,771 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8309 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 647,696,753 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1690 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 3.  นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น          กรรมการ 

 
 ขณะเดียวกันธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 มติทีประชมุฯ 
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังกรรมการใหมของธนาคารเพิ่มอีก 3 คน ไดแก นายจิตรพงษ       
กวางสุขสถิตย นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย และนางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น  
 
วาระที 9     พิจารณาอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุ้นเพิมทุนตามสิทธิทีจาํหน่ายไม่ได้และหุ้นเพิมทุน 

แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) ทียงัมิได้นําออกจาํหน่ายตามทีได้รบัอนุมติั
จากทีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครงัที 18 เมือวนัที 12 เมษายน 2555 

   

 ประธานฯ กลาววา ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 
อนุมัติใหธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426  หุน 
และหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 4,894,780,426  หุน รวมทั้งสิ้น
จํานวน  9,789,560,852 หุน ภายหลังจากการอนุมัติดังกลาว ธนาคารจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิได
จํานวน 4,768,943,269 หุน คงเหลือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จําหนายไมได จํานวน 125,837,157 หุน 

เห็นดวย 19,790,494,771 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8309 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 647,696,753 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1690 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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และหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 
4,894,780,426 หุน ดังนั้น ธนาคารจึงมีหุนสามัญจดทะเบียนที่จําหนายไมได และที่ยังมิไดนําออกจําหนาย 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 5,020,617,583 หุน 

 
       คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ยกเลิกหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จําหนายไมได จํานวน 125,837,157 หุน และหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 4,894,780,426 หุน รวมเปนหุนสามัญ
จดทะเบียนที่จําหนายไมได และที่ยังมิไดนําออกจําหนาย ทั้งสิ้นจํานวน 5,020,617,583 หุน 

 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่ประธานฯ  นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแสดงบนจอภาพ
ในหองประชุมดวย 
 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น   

 
                 เมื่อไมมีผูใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 
 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
 

 ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
19,790,521,262 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8310 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออก
เสียงจํานวน 647,675,262 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1689 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี 

 
ขณะเดียวกันธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 
 

 มติทีประชมุฯ 
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเลิกหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จําหนายไมได จํานวน 125,837,157 หุน 
และหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 
4,894,780,426 หุน รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนที่จําหนายไมได และที่ยังมิไดนําออกจําหนาย ทั้งสิ้น
จํานวน 5,020,617,583 หุน   
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วาระที 10    พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ได้และ 
 ทียงัมิได้นําออกจาํหน่าย จาํนวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น
 จาํนวน 2,510,308,791.50 บาท 
 
 ประธานฯ กลาววา ปจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียน จํานวน 13,052,747,804 บาท แบง 
ออกเปน 26,105,495,608 หุนและมีทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบง
ออกเปน 21,084,878,025 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับวาระที่ 9 ในเรื่องการยกเลิก
หุนสามัญจดทะเบียนที่จําหนายไมไดและที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 5,020,617,583หุน จึงนําเสนอ
วาระนี้ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท เปน 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่จําหนายไมไดและที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 5,020,617,583 หุน มูลคาหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนจํานวน 2,510,308,791.50 บาท  

 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่ประธานฯ  นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแสดงบนจอภาพ
ในหองประชุมดวย 
 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น   

 
                 เมื่อไมมีผูใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 
 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
  ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
19,790,406,557 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8304 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวยจํานวน 105,027 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 647,690,440 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1690 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี 

 
 ขณะเดียวกันธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 มติทีประชมุฯ 
                ทีป่ระชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลดทนุจดทะเบียนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท 
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เปน 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่จําหนายไมไดและที่ยังมิไดนําออกจาํหนาย 
จํานวน 5,020,617,583 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนจํานวน 2,510,308,791.50 บาท  
  
วาระที 11     พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของธนาคาร ข้อ 4. เพือให้ 
                     สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามวาระที 10 
 
 ประธานฯ กลาววา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่ไดขออนุมัติ
ในวาระที่ 10 เห็นควรเสนอทีป่ระชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน  
 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 
   

10,542,439,012.50 บาท (หนึ่งหมืน่หารอยสี่สิบสอง
ลานสี่แสนสามหมื่นเกาพันสบิสองบาทหาสิบสตางค)  

  แบงออกเปน  21,084,878,025 หุน (สองหมื่นหนึง่พันแปดสิบสี่
ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัยี่สิบหาหุน) 

  มูลคาหุนละ   0.50 บาท (หาสิบสตางค)  

  โดยแยกออกเปน  

  หุนสามัญ  

   

21,084,878,025 หุน (สองหมื่นหนึง่พันแปดสิบสี่

ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัยี่สิบหาหุน) 

  หุนบุริมสิทธิ - หุน (-หุน) 
 
 ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่
บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
 ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่ประธานฯ  นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแสดงบนจอภาพ
ในหองประชุมดวย 
 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น   

 
                เมื่อไมมีผูใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 
 ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ประธานฯ  ประกาศผลการนับคะแนน  มีผู ถื อหุนลงคะแนนเสียง เห็นดวยจํ านวน 
19,790,489,271 เสียง คิดเปนรอยละ 96.8308 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด
ออกเสียงจํานวน 647,712,753 เสียง คิดเปนรอยละ 3.1691 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี 

 
 ขณะเดียวกันธนาคารไดนําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย 

 
 มติทีประชมุฯ 
 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 
4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10   
 
วาระที 12     เรืองอืน (ถ้ามี)  
 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆและแสดงความคิดเห็น 
 
 เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อีก ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดกรุณาสละเวลามารวมประชุม
และไดเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 ลงชื่อ         - จกัรมณฑ ์  ผาสกุวนิช - ประธานที่ประชุม                              
                 (นายจักรมณฑ   ผาสุกวนิช)                                                            
 
 ลงชื่อ         - ฐาภพ คลสีวุรรณ - เลขานุการบริษัท             

              (นายฐาภพ คลี่สุวรรณ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 
  


