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วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 22 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 

 2.  รายงานประจําปี 2558 

 3.  รายนามและประวตัิกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการ 

 4. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการใหม ่

 5. รายนามและประวตัิกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 6.  นิยามกรรมการอิสระ 

 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 8. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะ และหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วม

ประชมุ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 22 

 10. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 22 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่  19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องออดิทอเรียม 

ชัน้ 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 21 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2558 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558 โดยมีสําเนา

รายงานการประชมุตามท่ีแนบมาพร้อมนี ้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย ลาํดบัท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 ได้จดั

ขึน้เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ไว้ในรายงาน

ประจําปี 2558 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย ลาํดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2558 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัต้องมี

การจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี และนําเสนอท่ีประชุมใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ข้อมลูทางการเงินซึง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสําคญั

ได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ธนาคารและบริษัทย่อย  ธนาคาร หน่วย 

สนิทรัพย์รวม 304,621 303,598 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 277,513 277,281 ล้านบาท 

รายได้รวม 12,234 10,235 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 1,052 707 ล้านบาท 

กําไรตอ่หุ้น 0.05 0.03 บาท 

 (รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย ลําดบัที ่2) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ

รับรองแล้ว  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล  

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมีผลกําไรสทุธิจํานวน 707,334,741 บาท คณะกรรมการ

มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2558 เป็นสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 35,400,000 บาท ทัง้นี ้เพ่ือเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของ

ธนาคารข้อ 44 ซึง่กําหนดให้ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
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สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน  และสว่นท่ีเหลอืให้โอนไปเป็นกําไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 671,934,741 บาท 

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ซึ่งต้องปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกบัการพิจารณาในสว่นของเงินกองทนุเพ่ือการดําเนินธุรกิจใน

อนาคตของธนาคาร  ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

185,810,487.59 บาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและ

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยงัคงมีเงินกองทนุท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ

ของธนาคารได้อยา่งตอ่เน่ือง 

รายละเอียดเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล ปี 2559 และปี 2558  

 
ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2558 

กําไรสทุธิ (บาท) 707,334,741 941,693,659 

จํานวนหุ้น    24,774,731,679 21,084,878,025 

เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.0075 0.0075 

รวมเป็นเงินจา่ยปันผลทัง้สิน้ (บาท)  185,810,487.59 158,136,585.19   

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจัดสรรกําไรประจําปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคาร

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้ปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนัศกุร์ท่ี 

29 เมษายน 2559 และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559   

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอตัราท่ี

เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทัง้สอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทน

กรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนั 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับทบาท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจําปี 2558 ของธนาคาร

สาํหรับประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด

ย่อยประจําปี 2559 โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 สว่น กลา่วคือ ค่าเบีย้ประชุมรายเดือนและค่าเบีย้

ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 และปี 2558 

1. คา่เบีย้ประชมุและคา่รับรองคณะกรรมการ     

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 

ปี 2558 ค่าเบีย้ประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 

1.  คา่เบีย้ประชมุ    

• ประธานกรรมการ 71,500 บาทตอ่คน 58,500 บาทตอ่คน 130,000 บาทตอ่คน 

• รองประธานกรรมการ 48,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 88,000 บาทตอ่คน 

• กรรมการ 24,000 บาทตอ่คน 20,000 บาทตอ่คน 44,000 บาทตอ่คน 

2. คา่รับรอง    

• ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอ่คน - 70,000 บาทตอ่คน 

 

2. คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย  

 กรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็น

ค่าเบีย้ประชุมรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทน

กรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปลีย่นแปลง ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2559 

ปี 2558 ค่าเบีย้ประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ    

• ประธาน 39,600 บาทตอ่คน 32,400 บาทตอ่คน 72,000 บาทตอ่คน 

• กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 40,000 บาทตอ่คน 

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ    

• ประธาน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 52,000 บาทตอ่คน 

• กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 40,000 บาทตอ่คน 

หมายเหต ุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการใน

คณะกรรมการชดุย่อยนัน้ แต่กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารแจ้งว่า ไม่ขอรบัค่าตอบแทนแต่อย่างใด  

(ทัง้นี ้กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ทีเ่กิดข้ึน) 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญช ี

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมให้ทําหน้าท่ีต่อไปอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคดัเลือกผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบปี 2559 และเสนอ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้สาํนกังานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2559 โดยกําหนดให้

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขท่ี 

จํานวนปีท่ีสอบบญัชี 

ให้กบัธนาคาร 

ปีท่ีเป็นผู้สอบ 

บญัชีของธนาคาร 

1. นางอโนทยั  ลกิีจวฒันะ 3442 1 2 

2. นางอณุากร  พฤฒิธาดา 3257 1 2 

3. นายไพบลู  ตนักลู 4298 1 2 

 

ทัง้นี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีที่มีชื่อเสียง 

มีความเป็นอิสระรวมทัง้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการท่ีดีช่วยปรับปรุงงานด้าน

การเงินและงานด้านอ่ืนๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามรายช่ือข้างต้นและบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 

เอบีเอเอส จํากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร 

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าสอบ

บญัชี และคา่ตอบแทนอ่ืน เป็นจํานวนเงิน 11,150,000 บาท อนัประกอบด้วย 

 2559 

(บาท) 

 2558 

(บาท) 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

(ร้อยละ) 

- สอบทานงบการเงินสาํหรับไตรมาสท่ี 1 และ 3 2,000,000  2,000,000  - 

- ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดสิน้สดุ มิถนุายน 

       และสาํหรับปีสิน้สดุ ธนัวาคม       

5,320,000  5,200,000  2 

รวมคา่สอบบญัชี 7,320,000  7,200,000  2 

      

- ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุธนัวาคม เพ่ือ CIMB Group           1,250,000  1,200,000  4 

- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพ่ือ ธปท. 680,000  650,000  5 

รวมคา่ตอบแทนอ่ืน 1,930,000  1,850,000  4 

      

รวมคา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอ่ืน                                     9,250,000  9,050,000  2 
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นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของ ธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั 

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 

 

2559 

(บาท) 

 2558 

(บาท) 

 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

(ร้อยละ) 

คา่สอบบญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ 410,000  400,000  2 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,490,000  1,470,000  1 

รวม 1,900,000  1,870,000  2 

1 

 

 

 

  

รวมคา่สอบบญัชีของกลุม่ธนาคาร  11,150,000  10,920,000  2 

 

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอ่ืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2559 รวมเป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 11,150,000 บาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอ่ืนปี 2558 จํานวน 

10,920,000 บาท สําหรับค่าตอบแทนอ่ืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอ่ืนจาก

สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั และไมไ่ด้รับบริการอ่ืนจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร

เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้ นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3257 และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2559 

โดยกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารและค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจํานวนเงิน 9,250,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทร์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 1,900,000 บาท รวมจํานวนเงินค่า

สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอ่ืนของกลุม่ธนาคารปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 11,150,000 บาท 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18  

กําหนดให้ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

ออกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้น

จากตําแหนง่นัน้ อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ซึง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก ่
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1. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ 

3. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ 

 

ทัง้นี ้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2558 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2559 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทัง้นี ้ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น

รายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงัธนาคาร   

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําเสนอท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการ รวมทัง้ไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีเ้ป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มี

ความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทกัษะ มีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบัธนาคาร เต็มใจท่ีจะอทิุศเวลา

และความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการ มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง

เป็นอิสระ โดยกรรมการทัง้ 3  คน อยูร่ะหวา่งการขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้น

เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ได้แก่ (1) นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ (2) นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ และ (3) นางสาวเซรีน่า 

ตนั เหม ่ชเว็น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย ลาํดบัท่ี 3 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   เพ่ือให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

สรรหา และการกํากับดแูลกิจการ ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณานําเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้

กรรมการธนาคารเพ่ิม 2 คน เป็นจํานวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 14 ท่ีกําหนดให้

คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยผู้ ท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ดงันี ้

(1) นายจกัรมณฑ์  ผาสกุวนิช  เป็น กรรมการและประธานกรรมการ และ  

(2) นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ เป็น กรรมการ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน     

สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ เห็นควรให้นําเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการเพ่ิม 2 คน เป็นจํานวน

กรรมการรวม 10 คน เน่ืองจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการได้พิจารณาโดยใช้

หลกัเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาเห็นว่า นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีกํากับดูแลและ
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของธนาคารและเป็นผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ใน

การเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งบุคคลทัง้ 2 คน สามารถนํา

ประสบการณ์ดงักลา่วมาใช้เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม

ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายจักรมณฑ์ ผาสกุวนิช และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการใหม่ของธนาคาร ซึ่ง

บคุคลทัง้ 2 คน อยูร่ะหวา่งการขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  

สําหรับการแต่งตัง้กรรมการแทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชัย ท่ีลาออก และยงัมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1 เดือนนัน้ 

เน่ืองจากทางคณะกรรมการยงัไม่สามารถสรรหาผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนได้ และจะ

ดําเนินการสรรหาภายหลงัการประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ปี 2559 ดงันัน้ คณะกรรมการจึงขอรักษาท่ีนัง่กรรมการ

ผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชัย ไว้ก่อนเพ่ือสรรหาผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมมาดํารง

ตําแหนง่กรรมการแทนตอ่ไป 

ทัง้นี ้รายนามและประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

ลาํดบัท่ี 4 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยัง

มิได้ออกจําหน่ายตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  21 เม่ือวันที่  10 

เมษายน 2558 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามท่ีท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 อนมุตัิให้ธนาคารเพ่ิม

ทนุจดทะเบียน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น 

ภายหลงัจากการอนมุตัิดงักลา่ว ธนาคารจําหนา่ยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ได้ จํานวน 

3,689,853,654 หุ้น คงเหลอืหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 

2,635,609,753 หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ยกเลิกการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ท่ียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 

2,635,609,753 หุ้น 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการ

ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ปัจจบุนั ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 13,705,170,716.00 บาท แบง่ออกเป็น 27,410,341,432 หุ้น 

และมทีนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 12,387,365,839.50 บาท แบง่ออกเป็น 24,774,731,679 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัวาระท่ี 9 เร่ือง ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) จํานวน 2,635,609,753 หุ้น จึงนําเสนอวาระนีต้อ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิลด

ทนุจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 

2,635,609,753 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 9 เร่ือง ยกเลิกการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 2,635,609,753 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อธนาคารและ/หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นแต่อย่างใด 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของธนาคาร 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารตามท่ีเสนอขออนมุตัิในวาระท่ี 10 โดยใช้

ข้อความดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 12,387,365,839.50 บาท  (หนึง่หมื่นสองพนัสามร้อยแปดสบิเจ็ดล้าน

สามแสนหกหมื่นห้าพนัแปดร้อยสามสบิเก้า

บาทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น 24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสีพ่นัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสีล้่านเจ็ดแสน

สามหมื่นหนึง่พนัหกร้อยเจ็ดสบิเก้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น   

หุ้นสามญั 24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสีพ่นัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิสีล้่านเจ็ดแสน

สามหมื่นหนึง่พนัหกร้อยเจ็ดสบิเก้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น” 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารในวาระท่ี 10 ทัง้นี ้ให้บคุคล

ท่ีคณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน 

 

วาระที่ 12 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว และหากทา่นมีข้อสงสยัหรือคําถาม

ท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมล์ของธนาคารท่ี 

cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงั งานเลขานุการบริษัท สาํนักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ชัน้ 21 เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทาง

โทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบช่ืุอ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ เพ่ือท่ีธนาคารจะสามารถติดต่อกลบัได้ โดยสง่

คําถามได้ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

 

 อนึง่ เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้

ทา่นผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสอืท่ีระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) 

ไว้แล้วตามเอกสารแนบ 7 ท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้พร้อมหลกัฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มา

แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวให้เลขานกุารธนาคารก่อนเร่ิมการประชุม 

โดยธนาคารได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม 

2559 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนัศกุร์ท่ี 18 มีนาคม 2559 

  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายสภุคั ศิวะรักษ์) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือนดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของธนาคารไดต้ัง้แต่วนัที ่18 มีนาคม 2559 
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