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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

 

- ร่าง - 

รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 21 

ของ 

ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

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

 

การประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัด

ประชุมเมื่อวนัศกุร์ท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 

 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต  แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ 

2. นายสคุนธ์   กาญจนหตัถกิจ รองประธานกรรมการ 

3. ดาโต๊ะ ชารานิ  บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 

4. นางสาวโสภาวดี  เลศิมนสัชยั กรรมการอิสระ 

5. นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ 

6. นายเคนนี คิม กรรมการ 

7. นางสาวเซรีนา่  ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ 

8. นายสภุคั  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

1. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ 

 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

      

1. นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

2. นางปนทุ  ณ เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง 

3. นายณรงค์ชยั  วอ่งธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน 

4. ม.ล. ณฏัฐ์ชญัญา  ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

5. นายศีลวตั  สนัติวิสฎัฐ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

6. นายจิรัชยตุิ์  อมัยงค์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ 
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7. นายอดศิร  เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย 

8. นายสธีุร์    โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 

9. นางสาวสริิพร   สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ด้านตรวจสอบภายใน        

10. นายสทิธิไชย  มหาคณุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets 

11. นายประภาส   ทองสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านสือ่สารองค์กร 

12. นางกนกไพ  วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 

 

ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

  

1. นายพรชยั ปัทมินทร   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดย 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  

2. นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม  

 

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กลา่วขอบคณุ

และขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วย

ตนเอง 288 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 12,466,375 หุ้ น ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จํานวน 303 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 

19,779,954,205 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเป็นจํานวน 591 ราย และ

จํานวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ทัง้สิน้ 19,792,420,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.8702 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึงขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 

 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร

ธนาคาร และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุ ซึง่ปรากฏตามรายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น  

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความ

โปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม ธนาคารจึงเชิญผู้แทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่ง

เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้เชิญผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขี

พยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงการประชมุของธนาคารด้วย 
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ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สวุรรณ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียง ซึ่งเลขานกุารบริษัท

ชีแ้จงสรุปดงันี ้

    

กรณีหากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ ในตอนท้ายของ

การรายงานวา่ ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติท่ีนําเสนอ  

 

กรณีหากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

จากผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบเุคร่ืองหมายถกู () ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบตัรลงคะแนนเสียงท่ี

มอบให้และยกมือขึน้ เพ่ือรอให้เจ้าหน้าท่ีของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนน เว้นแต่ในบางวาระท่ี

ประธานฯ อาจกําหนดวิธีการเป็นอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม สําหรับการนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ี

ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงในแตล่ะวาระเทา่นัน้ และจะนําคะแนนเสียงคดัค้าน ไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสยีงดงักลา่ว หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าประชมุ สว่นท่ีเหลอืถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วย

ในวาระนัน้ๆ เว้นแต่ในวาระเลือกตัง้กรรมการจะใช้วิธีการนบัคะแนนเสียงตามข้อบงัคบัของธนาคาร ส่วนผู้ ท่ีเข้าร่วม

ประชมุโดยการรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้วนัน้ ธนาคารจะดําเนินการ

นบัคะแนนตามท่ีออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ธนาคารได้บนัทกึคะแนนไว้ลว่งหน้าแล้ว  

 

นอกจากนี ้ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุม

จะแล้วเสร็จ ดงันัน้ จํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู้ เข้า

ประชมุท่ีได้รับลงทะเบียนไว้ 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระและขอให้รองประธานกรรมการ 

(“รองประธานฯ”) เป็นผู้ดําเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557 

 

รองประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 20 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

11 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมท่ีธนาคารได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าพร้อม

หนงัสอืนดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

 

นายวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ ในร่างรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 20 ไม่มีการบนัทึกหรือ

มีการบนัทกึคลาดเคลือ่นจากความเป็นจริง ประเด็นแรก ขออ้างถึงหนงัสือเชิญประชุม ครัง้ท่ี 21 วาระท่ี 1 หน้า 4/25 ย่อหน้าท่ี 2  

กลา่ววา่ “ได้เคยสอบถามเก่ียวกบัจํานวนปีท่ีเหลอืก่อนท่ี CIMB BANK BERHAD จะต้องลดสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคาร

ลงไม่เกินร้อยละ 49 ตามท่ีได้รับการผ่อนผนัจากกระทรวงการคลงั ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับคําตอบจาก

เลขานกุารบริษัทแล้ว แต่ยงัขาดเร่ืองท่ีเคยเสนอแนะว่าข้อมูลดงักลา่วควรเปิดเผยทัว่ไปในงบการเงินได้หรือไม”่ ซึ่งเป็น
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เพียงข้อเสนอแนะเทา่นัน้ โดยธนาคารจะดําเนินการหรือไมก็่ได้ ประเด็นถดัไป ผู้ ถือหุ้นได้อ้างถึงคําถามท่ีได้สอบถามเร่ือง

ระเบียบในการตอบคําถามแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ผู้ตอบต้องได้รับมอบหมายและได้รับอนญุาตจากประธานท่ีประชุมก่อนใช่หรือไม ่

และได้รับคําตอบวา่ ใช่ นัน้ ซึง่ขดัแย้งกบัยอ่หน้าท่ี 3 ซึง่เลขานกุารบริษัทยงัไม่ได้รับอนญุาตก่อนจากประธานในท่ีประชุม

ในการตอบคําถาม จึงขอให้บนัทกึเพ่ิมเติมวา่ประธานในท่ีประชมุยงัไมไ่ด้อนญุาต แต่เลขานกุารบริษัทได้ตอบคําถามแล้ว 

โดยเลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงวา่ “การผอ่นผนัการถือหุ้นของ CIMB BANK BERHAD ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่

ประเทศไทยและได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลงั ฉะนัน้ การท่ีจะเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วไว้ในงบการเงินหรือไมน่ัน้ 

ธนาคารจะขอรับไว้พิจารณา” จึงขอสอบถามถึงวิธีการตอบคําถามว่า จะต้องได้รับอนญุาตจากประธานท่ีประชุมก่อนใช่

หรือไม  ่และในย่อหน้าถัดไป ระบุว่า “ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่าข้อมูลทางกฎหมายไม่ใช่ข้อมลูท่ีสามารถเปิดเผยกับ

สาธารณะได้ และประธานจะรับไว้พิจารณา” ซึ่งในการประชุมครัง้นัน้ ผู้ ถือหุ้นได้กล่าวไว้ว่าคณะกรรมการทัง้คณะได้เข้าร่วม

ประชมุ และมีประธานคณะกรรมการจึงควรจะสามารถตดัสนิใจได้ทนัที ประโยคดงักลา่วนีไ้ม่ได้ถกูบนัทึกไว้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น

ถือว่ารายงานการประชุมท่ีบนัทึกนีเ้ป็นเท็จ เพราะไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้

ดําเนินการแก้ไขและบนัทึกตามข้อเท็จจริงท่ีได้กล่าวไว้ รวมถึงสิ่งท่ีได้กล่าวในการประชุมครัง้นี ้ขอให้บนัทึกหรือปรับ

ข้อความในแตล่ะประเด็นให้ชดัเจนและครบถ้วนเช่นกนั  

 

รองประธานฯ ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จง  

 

เลขานกุารบริษัทชีแ้จงว่า ประเด็นท่ี 1 ว่า “จํานวนปีท่ีเหลือก่อนท่ี CIMB BANK BERHAD จะต้องลดสดัสว่น

การถือหุ้นในธนาคารลงไมเ่กินร้อยละ 49 ตามท่ีได้รับการผอ่นผนัจากกระทรวงการคลงั ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย จะ

เปิดเผยในงบการเงินได้หรือไม”่ นัน้ จะดําเนินการแก้ไขในวรรคท่ี 2 ตามท่ีผู้ ถือหุ้นแนะนํา และขออธิบายถึงหลกัการการ

รับรองรายงานการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมคีวามเห็นว่าไม่ถกูต้อง สามารถแจ้งให้แก้ไขได้ ต่อมาในประเด็นท่ี 2 วรรคท่ี 

3 ท่ีทางผู้ ถือหุ้นแจ้งวา่ ในการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา ประธานฯ ไมไ่ด้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงนัน้ ขอชีแ้จงว่า ทาง

เลขานกุารบริษัทมีการขออนญุาตจากประธานฯ ก่อนทุกครัง้ จึงขอรับไปบนัทึกเพ่ิมเติมว่า “ประธานฯ ขอให้เลขานุการ

บริษัทชีแ้จง” และประเด็นท่ี 3 การพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมลูไว้ในงบการเงินนัน้ ธนาคารได้นําความเห็นท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอไป

ศึกษาต่อ ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลกัษณะ

คล้ายกบัธนาคาร ก็มิได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินเช่นกนั และขอชีแ้จงในสว่นของการบนัทึกรายงานการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้น

แจ้งว่ามีรายงานการประชุมเป็นเท็จนัน้ เลขานุการบริษัทแจ้งว่าผู้ ถือหุ้นสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมได้ ซึ่งก็จะ

ดําเนินการแก้ไขตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้ง และขอรับรองวา่รายงานดงักลา่วมิได้เป็นรายงานเท็จแตอ่ยา่งใด  

 

นายวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ ผู้ รับมอบฉันทะกล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีอ้างถึงธนาคาร 3 แห่งข้างต้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่

ลกัษณะคล้ายกบัธนาคารนัน้ ธนาคารไม่จําเป็นต้องปฏิบตัิตามธนาคารอ่ืน ซึ่งการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วนัน้ ถือเป็นข้อดี

ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยในการพิจารณา จึงขอให้ธนาคารคํานงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสาํคญั โดยในบางประเด็นอาจมี

วาระซอ่นเร้นได้ สว่นในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ไมม่ข้ีอกําหนดหรือกฎหมายวา่ห้ามเปิดเผยข้อมลู เว้นแตว่า่การเปิดเผย

นัน้เป็นประโยชน์ แต่เสียผลประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้ละเว้นการเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่ว จึงขอเรียนเสนอไว้  
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รองประธานฯ กลา่ววา่จะรับไว้พิจารณาอีกครัง้ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ใดซกัถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระท่ี 1 พิจารณา

รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 20 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2557 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,792,226,288 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9916 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,632,000 เสียง คิดเป็นร้อย

ละ 0.0082 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 15,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ ี

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 20 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2557 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 

 

รองประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2557 ของธนาคาร ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว และขอให้

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กลา่วรายงานสรุปผลการดําเนินงานสาํหรับปี 2557 ตอ่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

 

• ผลการดําเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ จํานวน 

1,236.0 ล้านบาท และกําไรสทุธิจํานวน 988.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.2 และร้อยละ 33.6 ตามลําดบั เมื ่อ

เปรียบเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลกัเกิดจากในปี 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษที่สําคญั คือ ส่วนแบ่งกําไรจากการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กําไรจากการชําระบญัชีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ

ธนาคาร กําไรจากการไถ่ถอนกองทนุรวมวายุภกัษ์ เงินปันผลจากกองทนุรวมวายภุกัษ์ 1 และสํารองหนีส้งสยัจะสญูท่ีเกิด

จากการตัง้สาํรองพิเศษเพ่ือเตรียมรองรับผลกระทบจากวฏัจกัรธุรกิจ 

• เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ จํานวน 184.4 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 18.1 พนัล้านบาท หรือ

ร้อยละ 10.9 จากปี 2556 ซึง่การเติบโตของสนิเช่ือสว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของสนิเช่ือรายยอ่ย 
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• กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก รวมตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู้  จํานวน 205.1 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.9 จากสิน้ปี 

2556 ซึง่มีจํานวน 186.7 พนัล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเงินฝากประจํา 

• ในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดทัง้ด้านเงินฝากและเงินให้สินเช่ือ กลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถ

ดํารงอตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin หรือ NIM) สาํหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 3.37 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.19 เมื่อเทียบกบัปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 3.18 โดยธนาคารสามารถควบคมุต้นทนุเงินฝากท่ีดีขึน้ 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น มีคําถามจากรายงานประจําปี 2557 ดงันี ้

1. ธนาคารมีสินทรัพย์และหนีส้ิน โดยเงินฝากมีการขยายตวักว่าร้อยละ 20 และเงินให้กู้มีการขยายตวักว่า

ร้อยละ 11 จากรายละเอียดจะพบว่า เงินให้กู้ ส่วนมากมาจากสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) รวมทัง้สินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan หรือ NPL) ก็ปรับสงูขึน้เช่นกัน จึงต้องการสอบถามว่า ทางธนาคารมีการ

ระมดัระวงัอยา่งไรในการให้สนิเช่ือสว่นบคุคลซึง่มีแนวโน้มเป็นความเสีย่งสงู  

2. ธนาคารได้ดําเนินการลดสดัส่วนของดอกเบีย้เงินฝาก ทําให้ดอกเบีย้เงินฝากลดลง จากรายละเอียดใน

เบือ้งต้น ธนาคารยงัคงมีเงินฝากจากบญัชีเงินฝากประจํา (Fixed Deposits Account) สงู ธนาคารจะสามารถลดสดัสว่นนี ้

ลงได้หรือไม่ และเพ่ิมสดัสว่นในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (Current Deposits Account) และบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 

(Saving Deposits Account) แทน จึงขอเสนอแนะวิธีการตามท่ีธนาคารอ่ืนได้ปฏิบัติกัน คือ อินเตอร์เน็ตแบงก์กิง้ 

(Internet Banking) หรือธนาคารเสมือนจริง (Virtual Banking) แตใ่ช้ช่ือบญัชีวา่บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะนําจํานวน

ท่ีสามารถลดต้นทนุได้ยกไปรวมกบัดอกเบีย้ ทัง้นี ้ขอให้ทางธนาคารพิจารณาวา่จะสามารถปฏิบตัิได้หรือไม ่

3. จากการประชาสมัพนัธ์ ท่ีธนาคารจะเป็นธนาคารแรกท่ีจะมีนวตักรรมโมบายโซลชูัน่ (Mobile Solution) คือ 

การชําระคา่สาธารณปูโภคผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึ่งหากธนาคารสามารถดําเนินการได้สําเร็จ จะสง่ผลดีต่อธนาคารเป็น

อย่างมาก จึงต้องการให้ธนาคารอธิบายถึงรายได้ท่ีธนาคารจะได้รับว่าจะมาจากส่วนใด หากลูกค้าใช้บริการการทํา

ธุรกรรมผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี รวมถึงจํานวนของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย เช่น กลุม่ลกูค้าเอไอเอส (AIS) หรือกลุม่อ่ืน 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงดงันี ้

1. การให้สินเชื่อส่วนบุคคล ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนํามานัน้ ธนาคารได้ดําเนินการไปบางข้อแล้ว ในเร่ือง

การปรับปรุงเกณฑ์คณุภาพสนิเช่ือ สว่นด้านปัญหาสนิเช่ือท่ีไมก่อ่ให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้มานัน้ สว่นหนึง่มาจากสภาวะทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อสินเช่ือรายย่อย ซึ่งธนาคารได้ปรับเกณฑ์ของสินเช่ือส่วนบุคคลแล้ว ทัง้ในลักษณะ

กลุม่เป้าหมายหรือเกณฑ์สดัสว่นภาระหนีต้อ่รายได้ 
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2. กรณีการควบคมุหรือบริหารต้นทนุเงินฝาก ธนาคารได้เน้นเร่ืองของสว่นตา่งดอกเบีย้ระหวา่งรายได้ดอกเบีย้

ท่ีได้รับจากเงินกู้ เทียบกับต้นทนุของเงินฝาก ตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อสงัเกต คือ สดัสว่นของเงินฝากระยะยาว ซึ่งข้อดีของ

เงินฝากประเภทนี ้คือ การบริหารสภาพคลอ่งระยะยาวและเป็นฐานเงินทนุของธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารจะรับข้อเสนอแนะ

ของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาในเร่ืองสดัสว่นของเงินฝากกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ตอ่ไป 

3. กรณีโมบายแบงก์กิง้ (Mobile Banking) ธนาคารได้พฒันาแอปพลิเคชัน่ (Application) CIMB Click โดย

ใช้งานผา่นทางโทรศพัท์ท่ีรองรับระบบปฏิบตัิการตา่งๆ หรือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) อีกทัง้เมื่อเร็วๆ นี ้ธนาคารได้แถลง

อยา่งเป็นทางการถึงการร่วมมือกบักลุม่ AIS ผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ในโครงการ

บีท แบงก์กิง้ (Beat Banking) โดยผลิตภณัฑ์แรกท่ีนําเสนอในกลุม่ลกูค้า AIS กลุม่ลกูค้าธนาคาร หรือกลุม่ลกูค้าทัว่ไป ท่ีสมคัร

ใช้บริการ Beat Banking สามารถใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีทําธุรกรรมทางการเงินตา่งๆ ได้ โดยผลประโยชน์ท่ีธนาคารจะได้รับ

นัน้ ทางธนาคารไม่ได้เล็งถึงรายได้ค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว แต่ยงัคํานึงถึงผลประโยชน์แก่ลกูค้า อาทิ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้กับลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลกูค้า ซึ่งช่วยให้ธนาคารมีลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ หลงัจากนัน้ จะเป็นการ

นําเสนอผลติภณัฑ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมตอ่ไป 

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือห้น มีคําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อตกลงเก่ียวกบั Mobile Solution ในโครงการ 

Beat Banking กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ว่าหากธนาคาร

ประสบความสาํเร็จในโครงการนี ้แล้วธนาคารอ่ืนสนใจจะพฒันาโครงการ Mobile Solution เช่นเดียวกบัธนาคาร สามารถ

ทําได้หรือไม ่ซึง่ ณ ปัจจุบนัโครงการนีอ้าจยงัไม่เป็นท่ีสนใจ จึงยงัเจรจาต่อรองได้ง่าย แต่ในอนาคต หากโครงการนีไ้ด้รับ

ผลการตอบรับท่ีดี และธนาคารอ่ืนจะเจรจากบั AIS เพ่ือทําโครงการลกัษณะนีไ้ด้หรือไม ่ 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ในกรณีสญัญาเก่ียวกบั Mobile Solution นัน้ ไม่

เข้าขา่ยเชิงการผกูขาด แตเ่ป็นเพียงข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารกบั AIS 

 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือห้น ในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้กลา่วแสดงความ

ช่ืนชมธนาคารท่ีได้รับใบรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  (Collective 

Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึง่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบรับรอง

ฐานะนี ้จํานวน 37 บริษัท และในลาํดบัถดัไป ทางธนาคารจะสามารถขยายผลไปยงัคูค้่าของธนาคารด้วยหรือไม ่

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า จะขอรับไปพิจารณา แตอ่าจดําเนินการได้ยาก 

เน่ืองจากธนาคารมีคูค้่าจํานวนมาก ซึง่ธนาคารอาจทําได้ในรูปแบบการรณรงค์หรือเชิญชวน แตไ่มส่ามารถบงัคบัให้ปฏิบตัิ

ตามได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคูค้่าของธนาคารนัน้ๆ   

 

เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระท่ี 2 เป็นการรับทราบรายงานผล

การดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ไมต้่องมีการออกเสยีงลงคะแนน 
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รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557  

 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2557 

 

รองประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนงัสือนดั

ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแถลงตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ งบการเงินท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ

นี ้เป็นงบการเงินท่ีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรอง

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุป ได้ดงันี ้

 

• ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวม จํานวน 274.1  

พนัล้านบาท สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับอยูท่ี่ 195.1 พนัล้านบาท และเงินลงทนุสทุธิ จํานวน 55.3 พนัล้านบาท 

• หนีส้นิรวมมีจํานวน 251.5 พนัล้านบาท โดยมีเงินฝาก 183.9 พนัล้านบาท และเงินกู้ยืม 24.5 พนัล้านบาท 

• สว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 22.7 พนัล้านบาท ซึง่เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้ว จํานวน 10.5 พนัล้านบาท  

• ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีผลกําไรสทุธิ 989 

ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 10,506 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู

จํานวน 9,271 ล้านบาท 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ขอให้อธิบายสาเหตท่ีุรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ (Net Fee and Service 

Income) เพ่ิมขึน้ และขอให้จําแนกรายละเอียดและสดัสว่นของรายได้ดงักลา่ว ซึ่งสามารถจําแนกได้ 2 กลุม่ คือ กลุม่แรก

เป็นรายได้ท่ีได้จากค่าธรรมเนียมสินเช่ือ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมรายการธุรกรรมทางการเงิน 

(Transaction) ดงันัน้ หากทางธนาคารรับรายได้จาก รายการธุรกรรมทางการเงินในสดัสว่นท่ีสงู จะมีข้อดี คือ สามารถ

ช่วยลดความเสีย่งให้กบัสนิเช่ือ ตวัอยา่งเช่น หากสินเช่ือเกิดปัญหา รายได้จากรายการธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงโมบาย
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แบงก์กิง้ท่ีธนาคารจะดําเนินการในอนาคต จะเป็นรายได้ท่ีมีเสถียรภาพดีกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่ารายได้จากสินเช่ือ 

สดุท้าย อยากทราบวา่ธนาคารจะมีแนวทางในการเพ่ิมสดัสว่นรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการหรือไม ่ 

 

รองประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ชีแ้จงว่ากรณีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ (Non-Interest 

Income) ท่ีเพ่ิมขึน้ในปีท่ีผา่นมานัน้ สว่นใหญ่มาจากการทําธุรกรรมทางด้านการบริหารเงิน (Treasury) ซึ่งปีท่ีผ่านมาทํา

ธุรกรรมด้านตราสารอนพุนัธ์ เร่ืองท่ี 2 รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้สงู เกิดจากการขยายฐานลกูค้าราย

ย่อยซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี อาทิ รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน การจําหน่ายกองทุนต่างๆ การ

จําหนา่ยตราสารหนี ้รวมทัง้รายได้จากตลาดทนุ (Capital Market) โดย 3-4 ผลติภณัฑ์หลกันี ้เป็นองค์ประกอบสาํคญัท่ีทํา

ให้รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้สูงขึน้ ซึ่งการเพ่ิมสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่อรายได้ท่ีมาจากดอกเบีย้ ทาง

ธนาคารได้บรรจไุว้ในแผนการดําเนินงานปัจจบุนัและในปีถดัไป 

 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล อ้างถึงรายงานประจําปี 2557 หน้าท่ี 128 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ เร่ือง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน จํานวน 3,742 

ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 มีค่าใช้จ่ายพนกังาน จํานวน 3,105 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 636 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20.5 ดงันัน้ จึงขอให้อธิบายคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้และในแตล่ะปีแนวโน้มคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

โดยเฉลีย่จะเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละเทา่ใด 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้

จากปี 2556 เน่ืองจากธนาคารมีการรับพนกังานเพ่ิมขึน้ ซึ่งสว่นใหญ่แล้วอยูใ่นสว่นของสายงานธุรกิจรายย่อย ท่ีผ่านมา

พนกังานในสาขาของธนาคารโดยเฉลีย่มปีระมาณ 6-8 ราย ซึง่ถือวา่เป็นอตัราท่ีตํ่า หากเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืน และใน

ปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้จดัทําโครงการภายในช่ือว่าโครงการ Project Next ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์และทดลองว่าธนาคาร

สามารถเสนอผลติภณัฑ์แก่ลกูค้าได้หรือไม ่ซึง่โครงการดงักลา่วประสบผลสําเร็จ ดงันัน้ ธนาคารจึงได้เพ่ิมพนกังานตามท่ี

ได้รายงานให้ทราบไปเก่ียวกบัรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ก่อนหน้านี ้ดงันัน้ ตวัแปรหลกัของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

ท่ีเพ่ิมขึน้ไมไ่ด้มาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนพนกังาน ในกรณีการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนกังานนัน้ ธนาคารได้อ้างอิงตาม

ตลาดแรงงานและดชันีค่าครองชีพ สําหรับท่ีผ่านมาธนาคารปรับขึน้เงินเดือนพนกังานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3-5 ทัง้นี ้

ธนาคารไม่มีแผนท่ีจะเพ่ิมอัตราพนักงานเช่นนีทุ้กปี และธนาคารได้เพ่ิมอัตราพนักงาน เน่ืองจากสาขาและอีก 2-3 

หนว่ยงานท่ีมีอตัรากําลงัไมเ่พียงพอจึงเพ่ิมพนกังานดงักลา่ว 

 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ขอสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายได้ท่ีมีการรับรู้กําไรจากหนีส้ญูท่ีจําหน่ายให้กบั

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และได้ทําสญัญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการคืนเงินให้ธนาคารในปี 2556 แล้วนัน้ ไม่

ทราบวา่รับรู้รายได้ครบทัง้จํานวนแล้วหรือไม ่และแนวโน้มในอนาคตจะมีกําไรในสว่นนีเ้พ่ิมเข้ามาอีกหรือไม ่
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กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า หนีส้ญูท่ีจําหน่ายให้กบับรรษัทบริหารสินทรัพย์

ไทย (บสท.) ได้รับรู้รายได้ครบทัง้จํานวนแล้ว 

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการบนัทึกบญัชี เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งมี

จํานวนรวมกนัอยูท่ี่ 9,270 ล้านบาท จึงขอให้จําแนกสดัสว่นให้ชดัเจนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และหนีส้ญูและ

หนีส้งสยัจะสญู เน่ืองจากในรายงานบนัทกึไว้ไมช่ดัเจน 

 

รองประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ชีแ้จงว่า ตามแบบรายงานมาตรฐานของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย จะแสดงหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเป็นจํานวนเดียวกัน ซึ่งในแง่ของการบนัทึกบญัชี จะเป็นกลุ่มของการ

ตัง้สํารองเผ่ือหนีส้ญู สว่นรายการขาดทนุจากการด้อยค่า จะแสดงจํานวนแยกออกมา แต่ในการประกาศงบการเงินของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้ จะให้รวมจํานวนทัง้หมดนีเ้ป็นจํานวนเดียวกัน และขอเรียนให้ทราบเพ่ิมเติมว่า รายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่ามีจํานวนไม่มาก ซึ่งเป็นสดัส่วนที่น้อยหากเปรียบเทียบกับรายการอื่น ได้แก่ หนีส้ญู การตัง้

สาํรองเผ่ือหนีส้ญู ส่วนข้อความที่แสดงว่า หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู เป็นการจัดชัน้ของหนี ้กล่าวคือ หนีส้ญู จะตัง้

สาํรองในจํานวนหนึง่ และหนีส้งสยัจะสญู จะตัง้สาํรองอีกจํานวนหนึง่ 

 

ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ตามท่ีรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน ชีแ้จงมานัน้ไม่ตรงกับ

คําถาม ซึ่งประเด็นของคําถาม คือ อยากให้จําแนกจํานวนของรายการหนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงานให้ชดัเจน หรือถ้าหากไมส่ามารถแสดงจํานวนท่ีชดัเจนได้ ขอให้จําแนกเบือ้งต้นเป็นสดัสว่นร้อยละ 

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ชีแ้จงว่า รายละเอียดดังกล่าวได้นําเสนอในรายงาน

ประจําปี 2557 หน้าท่ี 167 แล้ว ซึ่งแสดงจํานวนการจดัชัน้ของหนี ้โดยธนาคารต้องชีแ้จงในงบการเงิน ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายใน

สว่นนี ้ธนาคารไมไ่ด้ชีแ้จงในรายละเอียด เน่ืองจากธนาคารได้ปฏิบตัิตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวเสริมว่า ข้อมูลเหล่านีจ้ะอยู่ในรายงานประจําปี 

2557 หน้าท่ี 128 ซึ่งได้จําแนกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทุนจาก

การด้อยคา่แล้ว สว่นรายละเอียดเร่ืองหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ทางรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน

ได้ชีแ้จงแล้ว และสาํหรับการนําเสนอในท่ีประชมุเป็นเพียงบทสรุปของงบการเงินเทา่นัน้ 

 

คณุวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ ขอสอบถามผู้สอบบญัชีถึงสดัสว่นในการเปลีย่นแปลงแตล่ะรายการของงบการเงินว่า

ต้องมีสดัสว่นเทา่ใด ผู้สอบบญัชีถึงจะต้องเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

รองประธานฯ ได้ขอให้ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ตอบคําถามดงักลา่ว 
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ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ชีแ้จงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนด

รูปแบบของงบการเงินไว้ ทัง้นี ้หากมีความประสงค์ท่ีจะแสดงรายการแยกกนันัน้ สว่นใหญ่เป็นดลุยพินิจวา่รายการนัน้มี

สาระสาํคญัหรือไม ่ซึง่โดยปกติผู้สอบบญัชีจะพิจารณาว่ารายการนัน้มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 

อาจควรเป็นรายการสาํคญัท่ีควรแยกแสดงในงบการเงิน 

 

คณุวสนัต์ เงินสขุไพบูลย์ กลา่วรับทราบตามท่ีผู้สอบบญัชีได้ชีแ้จง และอ้างถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่า หากมีรายการใดเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ร้อยละ 20 ขึน้ไปต้องมีการชีแ้จงนัน้ แต่ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้

กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 5-10 นัน้ ถือว่าเป็นข้อดี เพ่ือความชดัเจนของรายการท่ีเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ซึง่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะ

ได้รับข้อมลูท่ีชดัเจนขึน้และมีข้อสอบถามน้อยลง และขออ้างอิงถึงรายงานประจําปี 2557 หน้าท่ี 128 ซึ่งก่อนหน้านีม้ีผู้ ถือ

หุ้นรายย่อยได้สอบถามถึงสาเหตเุก่ียวกบัค่าใช้จ่ายพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ คําตอบท่ีได้รับจากกรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คือ มีการรับพนกังานเพ่ิมขึน้ ซึง่ตอบได้ตรงคําถามแตเ่ป็นข้อมลูจริงหรือไม ่เน่ืองจากในรายงาน

ประจําปีไม่ได้รายงานถึงจํานวนพนกังาน ณ สิน้ปี 2556 และปี 2557 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนัน้ ขอให้ทาง

ธนาคารเพ่ิมข้อมูลจํานวนพนักงานในรายงานประจําปีให้ชัดเจน ประเด็นถัดมาขอกลา่วถึง เร่ืองรายได้ค่าธรรมเนียม

และบริการสทุธิ หวัข้อขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรม ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุท่ี 

34 นัน้ ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ปี 2556 ธนาคารได้บนัทกึมลูคา่ยตุธิรรมขาดทนุ เป็นจํานวน 100.80 ล้านบาท และใน

ปี 2557 เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 1,093.73 ล้านบาท ซึง่จํานวนท่ีเพ่ิมขึน้มานัน้ถือเป็นความเสีย่งอยา่งหนึง่ คือ การบริหารงานท่ี

ขาดทุนเพ่ิมขึน้กว่าพนัล้านบาท จึงขอสอบถามถึงสาเหตขุองเหตกุารณ์ดงักล่าว และถ้าหากย้อนไปดูในข้อมลูในหวัข้อ

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในปี 2556 มีกําไรสทุธิ 714.31 ล้านบาท ดงันัน้ เมื่อ

ธนาคารทราบแล้ววา่ธุรกรรมเพ่ือการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสามารถทํากําไรให้ธนาคารได้ แต่ธนาคารปลอ่ย

ให้ขาดทุนสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมขาดทุนในจํานวนมากนัน้ จึงอยากทราบถึง

สาเหตขุองเหตกุารณ์ข้างต้น และในประเด็นตอ่มา ขอให้อธิบายรายละเอียดในหวัข้อภาษีเงินได้นิติบคุคล ในปี 2556 มี

ผลบวกเป็นจํานวน 97.92 ล้านบาท แต่ปี 2557 มีผลติดลบจํานวน 245.92 ล้านบาท ซึ่งบางท่านอาจจะไม่เข้าใจใน

ประเด็นดงักล่าว และประเด็นสดุท้าย ตามท่ีธนาคารแจ้งว่า การปล่อยสินเช่ือดี แต่ผลกําไรสทุธิลดลง ขอทราบสาเหตุ

ดงักลา่ว เป็นผลมาจากสิง่ท่ีกลา่วไปข้างต้นหรือไม ่อยา่งไร 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ตามท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อสงัเกตมีทัง้หมด 2 ประเด็น 

กลา่วคือ ประเด็นท่ี 1 ในสว่นท่ีธนาคารได้ลงทนุ และท่ีผ่านมาธนาคารมีการรับรู้ในสว่นของกําไร ในสว่นของการขาดทุน

อาจเป็นไปได้ท่ีมีบางตราสารท่ีธนาคารถือครองระยะยาว และมีการตีค่าระหว่างกาล และในประเด็นท่ี 2 ในปีท่ีผา่นมา 

สว่นของกําไรสทุธิลดลง ตามท่ีได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบไปแล้วนัน้ แม้ว่ารายได้รวมของธนาคารจะเพ่ิมขึน้แต่ว่าธนาคารก็

ไม่มีรายได้พิเศษ เช่น การรับรู้กําไรจากหนีส้ินด้อยคุณภาพซึ่งได้ดําเนินการขายให้กับทางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

(บสท.) โดยรายการดงักลา่วธนาคารได้รับรู้รายได้ในปี 2556 แต่ในปีท่ีผ่านมาไม่มีรายการดงักลา่วนัน้ ในขณะเดียวกัน

สภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลให้หนีส้ญูขยบัสงูขึน้ จึงทําให้ธนาคารต้องดาํเนินการตัง้สาํรองหนีส้ญูเพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีกระทบ

กบัคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการดําเนินงานท่ีสงูขึน้ 
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นายวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ ขอให้ประธานช่วยอธิบายโดยละเอียดอีกครัง้ 

 

รองประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ี 33 และ 34 

ซึง่เป็นข้อมลูมาจากงบการเงินในรายงานประจําปี 2557 หน้าท่ี 128 ธนาคารได้ดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชี ซึ่งบงัคบัว่าการจดัการทางด้านตราสารเงินตราต่างประเทศและตราสารอนพุนัธ์นัน้ 

จะต้องแยกรายการออกจากกัน คือ รายการธุรกรรมการค้าหรือการลงทุนในประเทศรองรับ (Underlying) และรายการการ

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) นัน้ โดยจะต้องนําทัง้สองรายการมารวมกัน ซึ่ง

รายการกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ จํานวน 1,804.88 ล้านบาท และรายการขาดทนุสทุธิ

จากหนีส้ินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จํานวน 1,093.73 ล้านบาท ดงันัน้ จะได้จํานวนสทุธิ

เท่ากับ 711.15 ล้านบาท ซึง่ต้องดรูายการทัง้ 2 รายการไปพร้อมกนั เพราะถ้าไมเ่กิดรายการในหมายเหตท่ีุ 33 จะสง่ผลให้

ไมเ่กิดรายการในหมายเหตท่ีุ 34 เช่นกนั 

 

นายวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ กลา่ววา่ ในหมายเหตท่ีุ 33 และ 34 ท่ีอ้างถึงนัน้ ไมไ่ด้มีการบนัทึกว่าทัง้ 2 หมายเหตุ

มีความเก่ียวโยงกนั กลา่วคือ รายการขาดทุนสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม คือ การ

แสดงเงินต้น แล้วใช้ราคาซือ้ขายโดยตรง (Mark-to-market) ถกูบนัทึกเป็นรายการขาดทนุ แต่ในรายการกําไรสทุธิจาก

ธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศถูกบนัทึกเป็นรายการกําไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องนําทัง้ 2 

รายการนีม้ารวมกนั ซึง่หมายเหตท่ีุ 33 และ 34 อาจจะเป็นคนละรายการกนัก็ได้ 

 

รองประธานฯ แจ้งวา่ขอรับไว้พิจารณา ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม ภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ จะ

ขอให้ผู้สอบบญัชีร่วมชีแ้จงด้วย เน่ืองจากงบการเงินได้รับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระท่ี 3 พิจารณา

อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,792,888,882 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9904 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,632,050 เสียง คิดเป็นร้อย

ละ 0.0082 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 260,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ ี 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 
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มติที่ประชุม  

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ

รับรองแล้ว 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผล 

 

รองประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น  

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแถลงตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคารสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต มีผลกําไรสทุธิจํานวน 941,525,029 บาท  

• คณะกรรมการมมีติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 

2557 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 47,100,000 บาท และสว่นท่ีเหลือให้โอนไปเป็นกําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการ

จดัสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 894,425,029 บาท 

• ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ซึง่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกบัการพิจารณาในสว่นของเงินกองทนุเพ่ือการดําเนินธุรกิจในอนาคต

ของธนาคาร   

• คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล สาํหรับ

ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

158,136,585.19 บาท   

• ธนาคารกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 

และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

• ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคาร

จะยงัคงมีเงินกองทนุท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารได้อยา่งตอ่เน่ือง 

    

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วแสดงความช่ืนชมธนาคาร เน่ืองจากในสภาวะเศรษฐกิจปี 2557 ท่ีผ่านมา แต่

ธนาคารยงัคงจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้มีประเด็นท่ีต้องการให้ทางคณะกรรมการพิจารณา ในกรณีกําไรสะสมท่ียงั

ไม่ได้จัดสรรมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน จึงขอให้พิจารณาเร่ือง การจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งจะทําให้กําไรสะสม
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จํานวนนัน้กลายมาเป็นทนุจดทะเบียน โดยจะสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นในแง่ผลตอบแทนท่ีได้รับอยา่งมัง่คัง่และรักษาสดัสว่นการ

ถือหุ้นได้ อีกทัง้ธนาคารยงัไมต้่องนํากระแสเงินสดออกมาจากกิจการอีกด้วย 

 

รองประธานฯ ได้กลา่ววา่ ธนาคารจะขอรับไว้เป็นข้อคิดเห็น ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร  

 

ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นวา่ ตามท่ีธนาคารแจ้งวา่จะจ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.0075 บาทต่อหุ้น เห็นว่าเป็นจํานวน

ท่ีคอ่นข้างน้อยเกินไป และขออ้างอิงถึงวาระท่ี 2 เร่ือง ผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 ธนาคารมีผลกําไร

สทุธิลดลงจากปี 2556 คิดเป็นประมาณร้อยละ 25 หากเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 จะเห็นว่ามีสดัสว่นท่ี

ใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้กําไรสทุธิในปีท่ีผ่านมาไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แท้จริง เพราะผลการดําเนินงาน

ค่อนข้างดี ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในครัง้นีน้้อยเกินไป ควรเป็นในอตัราร้อยละ 25 เพราะตาม

นโยบายการจ่ายปันผลกําหนดไว้วา่ไมเ่กินร้อยละ 40 จึงขอให้ธนาคารพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลอีกครัง้  

 

นายวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ กลา่ววา่ ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแตกตา่งจากบริษัททัว่ไป โดยได้อ้างอิง

ถึงนโยบายของบริษัทอ่ืนซึง่กําหนดวา่ ”การจ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40” แตส่าํหรับธนาคารกําหนดวา่ “การจ่ายเงิน

ปันผลไม่เกินร้อยละ 40” จึงสง่ผลให้มีกําไรสะสมจํานวนมาก ซึ่งมีนยัสําคญัว่าธนาคารมีแผนท่ีจะนําเงินไปดําเนินงาน

อยา่งไร หากนําเงินดงักลา่วเป็นเงินกองทนุเป็นสิ่งท่ีดี แต่ยงัมีนยัสําคญัอ่ืนๆ นอกเหนือจากนีห้รือไม่ ซึ่งหากคํานวณแล้ว

การจ่ายปันผลในปีนีจํ้านวน 0.0075 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ซึง่ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ตํ่า จึงขอสอบถามดงันี ้

1. ธนาคารมีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือไม ่

2. หากมีการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ผลท่ีตามมา คือ กําไรสะสมจํานวนกว่า 6 พนัล้านบาท ซึง่

นอกเหนือจากเงินกองทนุแล้ว ยงันยัสาํคญัอ่ืนแอบแฝงอีกหรือไม ่

 

รองประธานฯ ชีแ้จงกรณีการจ่ายเงินปันผลวา่ เน่ืองจากคณะกรรมการธนาคารได้มีทิศทางและแผนธุรกิจท่ีจะ

ขยายในอนาคต ธนาคารจึงจําเป็นต้องดํารงสดัสว่นเงินกองทนุไว้ ซึ่งได้พิจารณาอย่างละเอียด ทัง้นี ้หากจะกลา่วถึงการ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นซึ่งไม่มีนัยแอบแฝงใดๆ ในส่วนของแผนการขยายธุรกิจนัน้ 

ธนาคารต้องการสร้างความมัน่คง และพืน้ฐานต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่งไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและในระยะ

ยาวตอ่ไป  

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงคําตอบท่ีได้ถามไว้ว่าธนาคารจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 15 ท่ีจ่ายใน

ปีนีไ้ด้หรือไม ่ซึง่ถือว่าจ่ายเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2557 ผลกําไรสทุธิท่ีน้อยลงไมส่ามารถสะท้อนภาพท่ีเป็นจริงของ

ผลการดําเนินงานของธนาคารได้ ดังนัน้ จึงขอให้ประธานฯ โปรดพิจารณาการเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผล ได้หรือไม ่

และเหตใุดจึงไมส่ามารถเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ 

 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงว่า ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการธนาคารได้

พิจารณาในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลแล้ว ซึง่แยกเป็น 2 ประเด็น คอื ประเด็นท่ี 1 สาเหตมุาจากผลการดําเนินงานลดลงในปี

ท่ีผา่นมา และประเด็นท่ี 2 คือ ธนาคารมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจ ซึ่งต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เก่ียวกับสดัส่วนกองทุนต่อทรัพย์สินเสี่ยง (Basel) ซึ่งมีแนวโน้มจะเข้มงวดขึน้ ดังนัน้ ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ

ธนาคารจึงมีความเห็นวา่ ธนาคารควรจะสร้างกองทนุให้แข็งแกร่ง ดงันัน้ ธนาคารจึงควรดํารงเงินกองทุนและสินทรัพย์

ต่างๆ (Asset) ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน จึงขออนญุาตเสนอตอ่ในท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาดงัข้อมลูดงักลา่ว 

 

ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ หากทางคณะกรรมการยืนยนัท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาทนัน้ ผู้

ถือหุ้นรับทราบและไม่คดัค้านเน่ืองจากเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อย แต่ขอเรียนให้คณะกรรมการทราบว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่

เห็นด้วย จึงขออ้างถึง บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) (IRPC) ซึง่มีผลประกอบการขาดทนุกวา่ 5,000 ล้านบาท แต่ได้นํา

กําไรสะสมเมื่อ 2-3 ปีก่อนมาจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท ทัง้นี ้มีเพียงธนาคารที่มีการจ่ายเงิน

ปันผลลดลง 

 

ผู้ถือหุ้น ได้เรียนถามประธานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้น

จํานวน 1 หุ้น และคาดว่าจะได้เงินปันผลไม่ถึง 1 สตางค์ ทางธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นหรือไม ่

 

รองประธานฯ ขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ ทางธนาคารจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย หากเป็นไป

ตามอตัราสว่นท่ีกําหนด 

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,793,164,160 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9894 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,897,701 เสียง คิดเป็นร้อย

ละ 0.0095 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 193,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ ี

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิ

การจดัสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล 

 

 

 



- 26 - 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

 

รองประธานฯ นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ

กํากับดูแลกิจการ ในอัตราท่ีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประจําปี 2558 โดยคงอตัราคา่ตอบแทนเดิมของกรรมการธนาคารและกรรมการชดุยอ่ยไมเ่ปลีย่นแปลง รายละเอียดดงันี ้ 

 

ค่าเบีย้ประชุมและค่ารับรองรายเดือน 

• ค่าเบีย้ประชุม  

ประธานกรรมการ 130,000 บาท ตอ่ คน 

รองประธานกรรมการ 88,000 บาท ตอ่ คน 

กรรมการ 44,000 บาท ตอ่ คน 

• ค่ารับรอง  

ประธานกรรมการ 70,000  บาท ตอ่ คน 

 

ทัง้นี ้กรรมการจะเป็นผู้ เสยีภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึน้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย

ตา่งๆ ของธนาคาร ได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเป็นคา่เบีย้ประชุมเป็นรายเดือน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 

 

ค่าเบีย้ประชุมรายเดือน 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ   72,000 บาท ตอ่ คน 

กรรมการ  40,000 บาท ตอ่ คน 
2.  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ   

ประธานกรรมการ  52,000 บาท ตอ่ คน 

กรรมการ  

 

 

40,000 บาท ตอ่ คน 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยสว่นใหญ่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแจ้งว่า ไม่

ขอรับคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด  

 



- 27 - 

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้คา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบคุคล เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจําปี 

2557 ของธนาคารตามท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืนดัประชมุแล้ว 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

(สองในสาม) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,795,231,938 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9996 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 37,894 เสียง คิดเป็น

ร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 23,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ ี

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

มติที่ประชุม                        

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558  

 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2558 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

 

รองประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีราย

เดิมให้ทําหน้าท่ีตอ่ไปอีกก็ได้ ทัง้นี ้โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีกระบวนการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีสาํหรับ

รอบปี 2558 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้สํานัก

งานสอบบัญชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2558 โดย

กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัรายช่ือต่อไปนี ้มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

ธนาคาร 

1. นางอโนทยั   ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 

2. นางอณุากร   พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3257 

3. นายไพบลู  ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 
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คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีและ

คา่ตอบแทนอ่ืน เป็นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือนดัประชุมใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว 

 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคาร จํานวน 3 บริษัท ได้แก่ 

 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั 

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั  

 

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอ่ืนของกลุม่ธนาคารสําหรับปี 2558 รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 11,460,000 

บาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอ่ืนปี 2557 จํานวน 12,100,000 บาท สําหรับ

ค่าตอบแทนอ่ืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอ่ืนจากสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบ

บญัชีสงักดั และไมไ่ด้รับบริการอ่ืนจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ท่ีประชมุฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามและอ้างถงึการกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ซึง่ได้กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทร์ มีค่าตอบแทนเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 135  จึงขอทราบสาเหตขุองค่าตอบแทนที่เพิ่มขึน้ 

หรือสาเหตุอาจมาจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร์มีการทําธุรกรรมเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากได้เปิดทําการในวนัท่ี 

25 กรกฎาคม 2557  

 

รองประธานฯ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทร์ ได้เปิดทําการในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2557 จึงกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ในปี 2558 เพ่ิมขึน้จากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 135 

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,795,270,503 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 37,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 15,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ ี
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ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

  

มติที่ประชุม 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแต่งตัง้ 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้ สอบบัญชีรับอนญุาต 

เลขท่ี 3257 และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารและ

คา่ตอบแทนอ่ืน เป็นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ 

และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 1,870,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนของกลุ่ม

ธนาคารปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท  

 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

  

รองประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร 

ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก

จากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหน่งนัน้อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้  ซึ่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก ่

 

 1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง กรรมการ 

 2.  ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ 

 3.  นายสภุคั  ศิวะรักษ์  กรรมการ 

  

ทัง้นี ้ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพ่ือเข้ารับ

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทัง้นี ้ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอช่ือบคุคลเข้ามายงัธนาคาร   

 

คณะกรรมการธนาคาร (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําเสนอท่ีประชุมใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการทัง้ 3 คน ได้รับความ

เห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งประวตัิโดยย่อของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ธนาคารได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า

พร้อมหนงัสอืนดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําภาพถ่าย ช่ือ ประวตัิของกรรมการท่ีจะรับเลอืกตัง้ทัง้ 3 คน แสดงบนจอภาพในห้อง

ประชมุด้วย  
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รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก

ตามวาระ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

รองประธานฯ ทําหน้าท่ีประกาศผลคะแนน โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง กรรมการ 

เห็นด้วย 19,795,282,325 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 32,839 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 15,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

2.  ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 19,795,270,225 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 32,839 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน  

งดออกเสยีง 27,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

3. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการ 

เห็นด้วย 19,795,269,718 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 32,839 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 27,607 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

  

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 
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มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

เลือกตัง้ (1) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง (2) ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม และ (3) นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่        

  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 

3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6,325,463,407  หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแถลงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของ

ธนาคารมีความคล่องตวั เพ่ือให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของ

ธนาคาร และเพ่ือรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

 

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่

จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

(สามในสี)่ ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,795,279,430 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 54,939 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 557 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ี 
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ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 10,542,439,012.50 บาท บาท เป็นทนุจดทะเบียน

ใหมจํ่านวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท  

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของธนาคาร 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของธนาคารตามท่ีเสนอขออนมุตัิในวาระท่ี 8 จึงขออนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 

4 โดยใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ้  

 

“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียน จํานวน 13,705,170,716.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพนัเจ็ดร้อยห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดร้อยสิบหกบาท) แบ่งออกเป็น 27,410,341,432 หุ้น (สองหมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัสี่ร้อย

สามสบิสองหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 27,410,341,432 หุ้น (สองหมื่นเจ็ด

พนัสีร้่อยสบิล้านสามแสนสีห่มื่นหนึง่พนัสีร้่อยสามสบิสองหุ้น) หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่”ี 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น   

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

(สามในสี)่ ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,795,297,269 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9998 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 37,100 เสียง คิด
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เป็นร้อยละ 0.0001 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 557 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ี 

 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระท่ี 8  ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

   

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จํานวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป”) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอาํนาจทั่วไป 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแถลงตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยได้ออกข้อกําหนดเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนสามารถขอ

อนุมตัิท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าถึงกรอบการเพ่ิมทุน ทัง้จํานวนหุ้นและประเภทการจัดสรร และการมอบอํานาจให้

คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุตามความเหมาะสมภายใต้กรอบท่ีขออนมุตัิไว้ นอกจากนี ้เพ่ือให้

การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลอ่งตวั และเพ่ือให้เงินกองทนุของธนาคารมีความเพียงพอ 

  

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิกําหนดเง่ือนไขต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัว่ไป ดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 6,325,463,407 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจ

ทัว่ไป (General  Mandate) โดยเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(“หุ้นเพ่ิมทนุ

ตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัว่ไป”) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพ่ิมทนุ โดย 

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วจํานวนทัง้สิน้ 10,542,439,012.50 บาท  

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจพิจารณากําหนดวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัว่ไป ไมว่า่จะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกนัหรือหลายคราว และให้มีอํานาจในการ

กําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอขาย ข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นตามสทิธิรวมถึงกําหนดวนั
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รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นโดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้ น และวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้ น 

รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนี ้และการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ตลอดจนดําเนินการอย่างใดๆ ทัง้หลายทัง้ปวงท่ีจําเป็นและเหมาะสมอนัเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน

ตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัว่ไปและการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของธนาคาร รวมทัง้การให้ข้อมลูและยื่นเอกสารหลกัฐานใดๆ 

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหนว่ยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(3) การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีธนาคารจัดประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป แล้วแต่วนั

ใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีธนาคารได้รับการอนญุาตและยินยอมให้ดําเนินการจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั และมีการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิดงักลา่วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  นําเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ือขอคําชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้ 

1.  อ้างอิงถึงภาพน่ิง (Slide) หน้าท่ี 1 กรณีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 3,162,731,703.50 บาท ซึ่งแจ้งว่า

จดัเตรียมไว้ขยายธุรกิจและเพ่ือให้เงินกองทนุมีความเพียงพอ ดงันัน้ จึงต้องการทราบสดัส่วนของจํานวนเงินท่ีเตรียมไว้

สาํหรับจดุประสงค์ข้างต้น 

2.  ขอทราบสดัสว่นในการเพ่ิมทนุท่ีให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ่ง

การเพ่ิมทุนครัง้นี ้คือ ประมาณร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนเดิม โดยสดัส่วนอาจเป็น 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จึง

ขอให้ธนาคารมีคําตอบท่ีชดัเจนให้กบัผู้ ถือหุ้น  

3. เน่ืองจากยงัไมม่ีรูปแบบของอตัราสว่นการเพ่ิมทนุ จึงอยากทราบว่าหากมีเศษหุ้น จะปัดเศษขึน้หรือลง จึง

ขอคําชีแ้จงในกรณีดงักลา่ว 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงว่า ประเด็นแรกท่ีขอเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้ป็นลกัษณะขอ

สํารองไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้หน้า หากคณะกรรมการธนาคารเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือมี

ความจําเป็นจึงจะลงมติเพ่ือเพ่ิมทนุจดทะเบียนดงักลา่ว สว่นวตัถปุระสงค์หลกัของการเพ่ิมทนุ คือ เพ่ือขยายธุรกิจธนาคาร 

ในการปลอ่ยสนิเช่ือและสนิทรัพย์เสีย่งตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนดไว้ว่า ธนาคารต้องดํารงใน

สดัสว่นกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง ฉะนัน้ คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ จึงมีความเห็นว่า ควรจะสํารองไว้ในกรณีการ

ขยายธุรกิจ และ/หรือเพ่ือสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีความผนัผวน ธนาคารต้องอาศยัความแข็งแกร่งของเงินกองทุน จึง

ดําเนินการขอสาํรองไว้ลว่งหน้า ซึง่จะเก่ียวโยงกบัประเด็นท่ี 2 ขอเรียนวา่ ในขณะนีย้งัไมม่ีการสรุปรายละเอียดการจดัสรร 

แตไ่ด้กําหนดไว้ชดัเจนวา่ผู้ ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายเล็กหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และประเด็นที่ 3 
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กรณีเร่ืองอตัราส่วนหรือราคาการเพิ่มทุนนัน้ เป็นลกัษณะขอสํารองไว้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

ธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองนี ้

 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นกล่าวช่ืนชมธนาคารท่ีได้มีการเตรียมเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป

ลว่งหน้า เน่ืองจากเงินกองทนุท่ีแข็งแกร่งมีความสําคญัสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel II และ 

Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง้ยงัถือเป็นการเตรียมความพร้อมลว่งหน้าก่อนการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ในช่วงปลายปี 2558 นี ้และตนพร้อมท่ีจะสนบัสนนุอยา่งเต็มท่ี 

 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร  ผู้ ถือหุ้นขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงเลือกการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) เน่ืองจากมองวา่ยงัไมไ่ด้มีการตดัสนิใจ แตเ่ป็นการขอสํารองไว้ลว่งหน้า และสิ่งใด คือ สิ่งท่ีวางแผน

ไว้วา่ต้องการดําเนินการตอ่ไป เพราะวา่หากเป็นการสาํรองไว้สาํหรับกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งนัน้ ธนาคารมีตวัเลขท่ีชดัเจน

อยู่แล้ว ซึ่งหากธนาคารทราบว่าไม่เพียงพอก็สมควรดําเนินการในทนัที จึงต้องการทราบถึงจุดสําคญัท่ีทําให้ธนาคาร

ตดัสินใจเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไป เพราะจุดประสงค์ของการเพ่ิมทุนดงักล่าวยงัไม่มีความชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีจะขยายธุรกิจ หากเพ่ิมทนุจดทะเบียนไมท่นั ธนาคารสามารถออกหุ้นกู้  (ตราสารหนี)้ อ่ืนได้  จากนัน้จึงขอเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนซึ่งสามารถปฏิบตัิได้เช่นกัน ซึ่งมีความชัดเจนมากกว่าในลกัษณะท่ีมีความคลมุเครือเช่นนี ้แต่หากมีความ

จําเป็นในการใช้เงินจริงๆ จึงขอทราบจดุสาํคญัหรือเหตผุลท่ีเลอืกการเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไปในครัง้นี ้

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงว่า ประเด็นแรก คือ สาเหตท่ีุไม่พิจารณาการเสนอ

ขายหุ้นกู้นัน้ เน่ืองจากการขอเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้ม่ได้เป็นลกัษณะเพ่ือรองรับในเชิงของการระดมทนุ (Funding) หรือเงินให้

สินเช่ือ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดกฎระเบียบ เร่ืองสดัส่วนการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง สําหรับ

ธนาคารอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 14 เน่ืองจากท่ีผ่านมา ธนาคารเป็นธนาคารขนาดเล็ก จึงพยายามขยายฐานให้ได้ในระดบัหนึ่ง 

โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ธนาคารได้มีการขยายฐานธุรกิจท่ีคอ่นข้างเร็ว บางครัง้รายได้ในปีแรกจากการขยายธุรกิจนัน้ยงั

ไมแ่สดงผลในทนัที ซึง่อาจจะสง่ผลให้สดัสว่นเงินกองทนุลดลง แตธ่นาคารมีเกณฑ์ท่ีพยายามจะรักษาระดบัเงินกองทนุไว้ 

ดงันัน้ จึงมีความเห็นว่าอยากท่ีจะขอสาํรองไว้ ยกตวัอยา่งเช่น ในปีนีธ้นาคารตัง้เป้าขยายสนิเช่ือประมาณร้อยละ 15 แต่

หากไปดกูารขยายสินเช่ือในระบบ ปีนีใ้นไตรมาส 1 มีการขยายตวัประมาณร้อยละ 1 กลา่วคือ สภาวะเศรษฐกิจไม่ชดัเจน จึง

ยงัไมส่ามารถแจ้งได้วา่มีความต้องการใช้หรือไม ่แตท่ี่จําเป็นต้องขอเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไปสํารองไว้ เน่ืองจากหากถึง

ช่วงเวลาจําเป็นต้องการใช้เงินนัน้ ขัน้ตอนและระยะเวลาในการเรียกประชมุและการขออนมุตัิต่างๆ นัน้ ค่อนข้างจะกระชัน้ชิด 

ทางฝ่ายจดัการจึงได้ขอเสนอคณะกรรมการธนาคารในการเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไปในครัง้นี ้

 

นายวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ กลา่วว่า ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นว่าแผนธุรกิจนัน้ ซึ่ง

ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง เน่ืองจากธนาคารอาจไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ แต่ธุรกรรมหลกัของธนาคาร คือ การให้สินเช่ือ การ

ลงทนุ ซึ่งมีต้นทนุทางการเงิน ทัง้นี ้การเพ่ิมทนุในจํานวนดงักลา่วนัน้ หมายความถึงเพ่ือให้ธุรกิจมีความคลอ่งตวั ซึ่งเงิน

สว่นนีจ้ะนําไปเพ่ือการลงทนุและให้สนิเช่ือ และตามท่ีแจ้งวา่เพ่ือรักษาระดบัเงินกองทนุ ไม่ทราบว่าจะสง่ผลให้เงินกองทนุ
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คงอยูใ่นร้อยละเทา่ใดและพอเพียงตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือไม่ และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าข้อดีของการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนลกัษณะนี ้คือ ธนาคารไม่มีต้นทุนทางการเงิน รวมทัง้ขอเสนอแนะเก่ียวกบัแผนการขยายธุรกิจว่าหาก

ต้องการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราใดก็ได้ แล้วธนาคารเป็นผู้ ชําระเงินไปก่อน

โดยผู้ ถือหุ้นยอมเป็นลกูหนี ้โดยให้หกัจากเงินปันผลท่ีธนาคารต้องจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นประจําปี ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากไม่

เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย ขอให้สง่หนงัสอืขอผ่อนผนัไปยงัธนาคารแห่งประเทศ ซึ่งคาดว่าธนาคาร

แหง่ประเทศไทยคงอนญุาตตามท่ีขอ เน่ืองจากเป็นประโยชน์ในแง่ดอกเบีย้และการขยายธุรกิจ  

 

นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีธนาคารแจ้งว่ามีแผนจะขยายธุรกิจไปอีกร้อยละ 15 

อยากทราบว่าเงินกองทุนธนาคารจะเพียงพอหรือไม่ ทัง้นี ้หากปีหน้าสภาพเศรษฐกิจขยายตวัได้สงูสดุ แล้วธนาคาร

สามารถขยายธุรกิจได้ถึงร้อยละ 30 หากไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเพียงพอ

หรือไม ่

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ มีตวัแปรคอ่นข้างมาก ซึง่ไม่สามารถอธิบายเป็น

สมการได้ ตวัแปรแรก คือ สว่นต่างของดอกเบีย้ การแข่งขนัของดอกเบีย้ว่ามีความเข้มข้นมากน้อยเท่าใด ตัวแปรท่ี 2 

รายได้จากธุรกรรมวาณิชธนกิจ การบริหารเงิน หรือสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ส่งผลให้ไม่มีรายได้เข้ามา ตวัแปรท่ี 3 

คณุภาพของสนิเช่ือ สภาวะทางเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อยู่ในภาวะ

ถดถอยมากขึน้ ซึ่งธนาคารไม่สามารถตอบได้อย่างชดัเจน หากถ้าธนาคารขยายธุรกิจร้อยละ 15 แล้ว จะต้องใช้เงินทุน

หรือไม ่เน่ืองจากมีตวัแปรคอ่นข้างมาก 

 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ธนาคารมีความเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัถดถอยใช่

หรือไม่ กล่าวคือ หากสภาวะเศรษฐกิจดี อาจไม่มีปัญหาเกิดขึน้ แต่หากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อาจมีหนีส้ญูเพ่ิมขึน้ใช่

หรือไม ่

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงใน 2 กรณี ดงันี ้กรณีท่ี 1 หากสภาวะเศรษฐกิจมี

การฟืน้ตวัขึน้มาและขยายเร็ว หากมองในแง่บวก สว่นกรณีท่ี 2 หากสภาวะเศรษฐกิจไมด่ ีธนาคารควรมีกองทนุท่ีแข็งแกร่ง 

ทัง้นี ้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ธนาคารได้เร่งขยายฐานธุรกิจ ซึง่ในสว่นของกําไรสทุธิไมไ่ด้ปรากฏขึน้มาในทนัที เพราะฉะนัน้

จึงเป็นไปได้ว่ากําไรสทุธิท่ีได้รับ หรือเงินกองทุนท่ีออกมานัน้ เทียบกบัการขยายตวัของสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกัน ดงันัน้ 

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนดงักลา่วอาจสาํรองไว้สาํหรับทัง้ 2 กรณี 

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,795,279,430 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 54,939 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.0002 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ ี

 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิจดัสรร

หุ้นสามญัออกใหมจํ่านวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัว่ไป”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัส่วนของการถือหุ้น 

และกําหนดเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุตามสทิธิแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  19 ประชุมเม่ือวันที่  12 เมษายน 2556 

เกี่ยวกับการออกและจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8) 

 

รองประธาน ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้

ถือหุ้นครัง้ท่ี 19 ประจําปี 2556 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2556 มีมติอนมุตัิให้ธนาคารระดมทนุเพ่ือใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วย

การให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุชนิดและทกุประเภท โดยเมื่อนบัรวมหุ้นกู้ ท่ีออกแล้ว และยังไม่ได้

ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 70,000 ล้านบาท ทัง้กําหนดวิธีการเสนอขายเป็นแบบครัง้เดียวเต็มจํานวน หรือ

เสนอขายบางสว่น และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “มติที่

ประชุมในครัง้ก่อน”) 

 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพของแผน

กลยทุธ์ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้องการของลกูค้าและการพฒันาตลาดทนุของประเทศไทย และเพ่ือความ

ชัดเจนในเร่ืองการออกหุ้นกู้ ในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) ที่ได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ก่อน จึง

เป็นการสมควรท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือแก้ไขมติท่ีประชุมในครัง้ก่อน เพ่ือขออนมุตัิให้ธนาคารขยาย

วงเงินการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว และสามารถออกหุ้นกู้ทกุประเภทในลกัษณะหมนุเวียนได้ เน่ืองจาก 

1)  เพ่ือรองรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

โดยจะกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมการดํารงอตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งขัน้ตํ่ารองรับเงินสดไหลออกสทุธิภายใต้

ภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยการออกหุ้นกู้ของธนาคารนัน้ ธนาคาร

สามารถนําเงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้มาใช้ได้โดยไมถ่กูนํามาคํานวณ LCR จนกวา่หุ้นกู้นัน้จะมีอายคุงเหลอืน้อยกว่า 30 

วนั  
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2)  จากความสาํเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ อนุพนัธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบนั (Institutional Investors) และนกั

ลงทนุรายใหญ่ (High Net Worth Investors) ในปีท่ีผ่านมา ทําให้ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจเพ่ิมเติม โดยคาดว่าจะ

เสนอขายหุ้นกู้อนพุนัธ์ในปี พ.ศ. 2558 จํานวนกวา่ 1 หมื่นล้านบาท 

3)   การระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ ระยะกลางและระยะยาวนัน้จะเป็นการเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหาร

โครงสร้างเงินทนุของธนาคารและการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพ่ิมประสทิธิภาพของแผนกลยทุธ์ของธนาคาร   

ประเด็นสาํคญัท่ีจะแก้ไขคือการแก้ไขจํานวนเงินท่ีธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไมเ่กิน 7 หมื่นล้านบาทเป็นไม่

เกิน 1 แสนล้านบาทพร้อมเง่ือนไขการเสนอขายในลกัษณะหมนุเวยีน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ ได้ทกุประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติท่ีประชมุดงักลา่วให้เป็นข้อความดงัตอ่ไปนี ้

 

“อนมุตัิให้ธนาคารระดมทนุเพ่ือใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ทกุชนิดและทกุประเภทโดยเมื่อนบัรวมหุ้นกู้ ท่ีออกแล้ว และยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน 1 แสนล้านบาทหรือ

ออกและเสนอขายเป็น สกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนในจํานวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วขึน้อยู่กบั

ดลุยพินิจของธนาคารและความจําเป็นของธนาคารในการใช้เงินทนุดงักลา่วรวมถึงเง่ือนไขตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุชนิดและทกุประเภท (รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ ท่ีมี

ลกัษณะคล้ายทนุ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสนิทรัพย์ หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั 

และ/หรือ หุ้นกู้อนพุนัธ์) ทัง้นีต้ามสภาวะตลาด ณ เวลาท่ีมีการเสนอขายหุ้นกู้  

จํานวนเงินและ 

สกลุเงิน 

: ต้นเงินของหุ้นกู้ เมื่อนบัรวมหุ้นกู้ ท่ีออกแล้วและยงัไมไ่ถ่ถอนจะมีจํานวนไม่เกิน 1 แสนล้านบาท หุ้น

กู้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเท่าคํานวณตาม

อตัราแลกเปลีย่นท่ีใช้ ณ เวลาท่ีมีการเสนอขายหุ้นกู้  

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจํากัด หรือผู้

ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั/ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังาน ก.ล.ต. 

และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลบงัคบัใช้ในขณะท่ีขายหุ้นกู้นัน้ หุ้นกู้อาจเสนอขาย

ให้กบันกัลงทนุทกุประเภท และอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายบางสว่น และ/

หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) 

ตามแตธ่นาคารจะเห็นสมควรหุ้นกู้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลกัทรัพย์อ่ืน หรือออกและ

เสนอขายรวมกบัหลกัทรัพย์อ่ืนก็ได้  

อตัราดอกเบีย้และ

ผลตอบแทน 

: อตัราดอกเบีย้และผลตอบแทนขึน้อยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

หรือเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออก ณ เวลาดงักลา่ว ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลบงัคบัใช้ในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้นัน้ 

ระยะเวลาไถ่ถอน : ระยะเวลาไถ่ถอนขึน้อยูก่บัสภาวะตลาด ณ เวลาท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อน : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสทิธิ หรืออาจไมม่ีสทิธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคาร
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กําหนด อาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขและ

ข้อกําหนดของหุ้นกู้ ท่ีออก ณ เวลานัน้ ๆ  

 

นอกจากนี ้ขอมติท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข

เก่ียวกับการเสนอขาย เช่น อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการเสนอขาย มลูค่าท่ีเสนอขายในแต่ละครัง้ ผู้ ทําหน้าท่ีเป็นนาย

ทะเบียน ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นต้น และมีอํานาจดําเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ตามความจําเป็น ตลอดจนมีอํานาจลง

นามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจําเป็นและสมควร รวมทัง้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถมอบอํานาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการ

ดําเนินการดงักลา่วด้วย”  

 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น   

 

นายวสนัต์ เงินสุขไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่เสนอให้ผู้บริหารธนาคารสามารถมีอํานาจในการออกและจัด

จําหน่ายหุ้นกู้ ของธนาคารได้ทุกประเภท ภายใต้วงเงินที่กําหนดมานัน้ มีทัง้ผลดีและผลเสียซึ่งไม่สามารถประเมินได้ 

กล่าวคือ การให้อํานาจมากเกินไปอาจจะไม่ใช่ผลดีต่อผู้ ถือหุ้นมากนกั แต่การไม่ให้อํานาจใดๆ เลย ก็ส่งผลเสียเช่นกัน แต่

ตามท่ีแจ้งรายละเอียดมานัน้ไมไ่ด้แจกแจงวา่ จะก่อให้เกิดปัญหาอยา่งไรในอนาคต แตก่ารท่ีจะดแูลหรือรักษาสิง่ใดให้เกิด

ประโยชน์ขึน้มานัน้ มีผลสะท้อนหรือไม ่และมีความเสีย่งอยูเ่ทา่ใด จึงขอท้วงติงและเห็นว่าการมีอํานาจมากเกินไปกบัการ

ไมม่ีอํานาจเลย ไม่สง่ผลดีทัง้สองอย่าง จึงขอเสนอแนะให้มีอํานาจแบบสายกลาง อีกทัง้ควรจะระบรุายละเอียดการออก

และจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ให้ชดัเจน 

 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

(สามในสี)่ ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย จํานวน 19,795,291,530 เสยีง คิด

เป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 43,296 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ไมม่ี 

 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 
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มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขมติท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 19 ประชุมเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 

2556 เก่ียวกบัการออกและจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระท่ี 8) ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 12 เร่ืองอื่น (ถ้ามี) 

 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

 

ผู้ ถือหุ้น ขอสอบถาม 3 ข้อ ดงันี ้ 

1. อ้างถึงวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 เน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ผลการดําเนินงานของธนาคาร มีกําไรสทุธิลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 25 

โดยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ี 34 เร่ือง ขาดทนุสทุธิจากหนีส้นิทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ใน

ปี 2557 นัน้ ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่บนัทึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมนัน้ เกิด

จากตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้  และดอกเบีย้จ่าย รวมเป็นขาดทนุสทุธิ 1,094 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2556 เกิดขึน้เพียง 101 ล้านบาท 

จึงขอทราบถึงสาเหตรุายละเอียดท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงตามท่ีปรากฏ เน่ืองจากสง่ผลต่อผลกําไรสทุธิท่ีธนาคารได้รับในปี 

2557 

2. ขออ้างถึงรายงานประจําปี 2557 หน้าท่ี 132 ในงบกระแสเงินสด ขอทราบความหมายของคําว่า “สํารอง

จากการประมาณการหนีส้ิน” ตามท่ีบันทึกไว้ ในปี 2556 นัน้ มีจํานวน 6,861,348 บาท แต่ในปี 2557 ได้บันทึกไว้ 

142,690,798 บาท ซึง่เพ่ิมมาจากปี 2556 คอ่นข้างเยอะพอสมควร จึงขอให้ธนาคารอธิบายในรายละเอียดดงักลา่ว 

3. ขออ้างอิงถึงวาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 ธนาคารแจ้ง

วา่ธนาคารมีสว่นแบง่ทางการตลาดจากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบ ซึ่งธนาคารเป็นขนาดเล็ก หากเปรียบเทียบกบัธนาคาร

ขนาดเล็กอ่ืน อาทิ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีจํานวนสาขาและพนกังานน้อยกว่า แต่ส่วนแบ่งทางการตลาด

คอ่นข้างมากกวา่ธนาคาร ทัง้ท่ีธนาคารมีสาขาและพนกังานจํานวนมากพอสมควร ดงันัน้ คา่ฝึกอบรมท่ีใช้ไปในแตล่ะปีจึง

มีจํานวนคอ่นข้างมากพอสมควร จึงต้องการสอบถามธนาคารถึงวิธีการท่ีจะเพ่ิมสว่นแบ่งทางการตลาดหรือเพ่ิมศกัยภาพ

การแขง่ขนัให้สามารถแขง่ขนักบัธนาคารขนาดเลก็เหลา่นีไ้ด้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้ทําการเปรียบเทียบธนาคารกบัธนาคารขนาด

เลก็อ่ืน ซึง่ธนาคารมีผลประกอบการไมด่ีนกั จึงอยากจะขอเรียนถามวา่ธนาคารมีวิธีแก้ปัญหานีอ้ยา่งไร 

 

รองประธานฯ ขอชีแ้จงคําถามในข้อท่ี 3 เน่ืองจากท่ีผา่นมาธนาคารได้ทําการเปรียบเทียบกบัธนาคารขนาดเล็กอ่ืน

มาตลอด ซึง่ผลออกมาคอ่นข้างดี แตถ้่าหากผลการดําเนินงานของแต่ละธนาคาร เน่ืองจากมีธุรกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ 

ธนาคารต้องศกึษาและวิเคราะห์ว่าธนาคารต้องการไปทิศทางนัน้หรือไม ่ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ศึกษาแผนธุรกิจจึง

ขอให้ผู้ ถือหุ้นคลายกงัวล  

 

รองประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง 
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ชีแ้จงว่า คําถามท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ี 33 และ 34 เน่ืองจากรายการดงักลา่วเป็นระเบียบของรายงานตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนดที่ต้องแยกรายการธุรกรรมการค้าหรือการลงทุนในประเทศรองรับ (Underlying) และรายการการ

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ซึ่งจะเห็นได้ว่า 2 รายการนี ้จะมีทัง้กําไรและ

ขาดทนุ ซึง่โดยปกติแล้วลกัษณะของการทําธุรกรรมประเภทนี ้จะเป็นฝ่ังตรงข้ามกนั อีกทัง้ด้วยเหตขุองมาตรฐานการบญัชี

และระเบียบการรายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย บงัคบัให้ธนาคารต้องแยกรายการให้ชดัเจน ดงันัน้ จะได้จํานวนสทุธิ

เทา่กบั 711.15 ล้านบาท ซึง่ต้องดรูายการทัง้ 2 รายการไปพร้อมกนั 

 

รองประธานฯ ได้กลา่วเสริมวา่ หากผู้ ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเตมิจากท่ีได้อธิบายไปข้างต้น ขอให้

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน และผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ทําการชีแ้จงรายละเอียดให้กบัผู้ ถือหุ้นหลงัจากการประชมุ 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จงคําถามข้อท่ี 3 เพ่ิมเติม 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอชีแ้จงคําถามผู้ ถือหุ้นในข้อท่ี 3 เก่ียวกบัแผนกลยทุธ์

ของธนาคารนัน้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตัง้แตห่น้าท่ี 30 เป็นต้นไป โดยขอสรุปสัน้ๆ ดงันี ้ในสว่นของ

ธุรกิจรายย่อย ธนาคารได้พัฒนาโครงการ บีท แบงก์กิง้ (Beat Banking) ซึ่งเป็นนวัตกรรมธนาคารรูปแบบใหม่ผ่าน

โทรศพัท์มือถือ การเปิดให้บริการบตัรเครดิต และพยายามเร่งขยายฐานลกูค้ารายย่อย ในส่วนของธนบดีธนกิจซึ่งเป็น

ลกูค้าหลกัมีการขยายตวัร้อยละ 50 ผลิตภณัฑ์สินเช่ือโดยรวมมีการขยายตวัร้อยละ 30 กําไรสทุธิก่อนตัง้สํารองเติบโตถึง

ร้อยละ 155 และยงัมีโครงการ Project Next เพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านการขายของพนกังานสาขา ทัง้นีธ้นาคารขอรับ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้พิจารณา แตธ่นาคารได้ดําเนินการไปบางสว่นแล้ว 

 

รองประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จง 

  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และการเงิน ชีแ้จงคําถามข้อท่ี 2 ของผู้ ถือหุ้นว่า รายการ “สํารองจาก

การประมาณการหนีส้ิน” เป็นการตัง้สํารองของรายการท่ีเกิดจากการประมาณการหนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้ รวมทัง้รายการตัง้

สาํรองสาํหรับรายการนอกงบดลุ สว่นใหญ่เป็นการอาวลัและคํา้ประกนั จึงสง่ผลให้ตวัเลขเพ่ิมขึน้ เช่น ลกูค้าบางรายท่ีเป็น

หนีส้ญูและมีการคํา้ประกนั จะบนัทกึไว้ในรายการนี ้ซึง่ถือวา่เป็นการทําธุรกรรมปกติของธนาคาร 

 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ กลา่วว่า เน่ืองจากสมาคมผู้ ถือหุ้นไทยฝากสอบถามกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง

ธนาคารและ บริษัทหลกัทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (RHB OSK) ไม่ทราบว่าสําเร็จหรือไม่ จากท่ีได้

ทราบมา คือ ไมไ่ด้ควบรวม ดงันัน้ จะสง่ผลอยา่งไรตอ่ธนาคาร 

 

รองประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า การควบรวมกิจการนัน้ ธนาคารได้แจ้งไปยงั

ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมาเลเซียถึงเร่ืองการยกเลกิการควบรวมไปแล้วและไมม่ีผลกระทบอยา่งไรตอ่ธนาคาร  

 

ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมและให้กําลงัใจคณะกรรมการธนาคารและคณะผู้บริหารทกุท่าน ทัง้นีฝ้ากให้ธนาคาร เข้า

ร่วมกิจกรรม CSR เพ่ือการสร้างสรรค์ท่ีดีและมีการประชาสมัพันธ์ให้มากขึน้ และได้อ้างถึงวาระท่ี 5 ตามท่ีได้แจ้งว่า

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่รับค่าเบีย้ประชุมนัน้ จึงขอชื่นชมและเป็นกําลงัใจให้ จึงขอให้ ผู้

ถือหุ้นทกุทา่นปรบมือให้กบัคณะกรรมการธนาคารและคณะผู้บริหาร  

 

รองประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าประชุมและให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ทาง

คณะกรรมการธนาคารจะดําเนินการให้ดีท่ีสดุเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุๆ ทา่นตอ่ไป 

   

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึง

ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ และขอปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 16.21 น. 

 

 

ลงช่ือ - ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง - ประธานท่ีประชมุ 

 (ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็)  

                                                    

 

ลงช่ือ - ฐาภพ คลีส่วุรรณ - เลขานกุารบริษัท 

 (นายฐาภพ คลีส่วุรรณ) ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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