


สารบัญ 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 ุ ู ุ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
  หน้า 

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 1-11 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1 ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 12 - 30 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2 รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบ 
ลงทะเบียน 

ตามแนบ 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 3 รายนามและประวตัขิองกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหนง่
กรรมการ 

31 - 39 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 4 รายนามและประวตักิรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

40-48 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 5 นิยามกรรมการอิสระ 49-51 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 6 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 7 ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

52-55 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 56 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 9 ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 57 - 59 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 10 การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 
2561 

60 

สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 11 แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 61 

 



 

ที ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ.  063/2562 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 25 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
วนัที  21 มีนาคม 2562  

 
เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 25 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2561 
 2.  รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
 3.  รายนามและประวตัิกรรมการทีได้รับการเสนอชือเพือดํารงตําแหนง่กรรมการ 
 4. รายนามและประวตัิกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 5.  นิยามกรรมการอิสระ 
 6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 7. คําชี แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะ และหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 8. ขั นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 25 
 9. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 
  11. แผนทีแสดงสถานทีประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   
ครั งที 25 (“ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีที  18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องออดิทอเรียม    
ชั น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองตา่งๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี   

 
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 1/2561 เมือวันที 4 กันยายน 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2561 ได้จัดขึ นเมือวันที 4 กันยายน 2561โดยมีสําเนา
รายงานการประชมุตามทีแนบมาพร้อมนี  (สิงทีสง่มาด้วย ลาํดบัที 1) 

 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 เว็บไซต ์www.cimbthai.com 
CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www. cimbthai.com 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2561    
ซึงจัดขึ นเมือวนัที 4 กันยายน 2561 ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ไว้ในรายงาน
ประจําปี 2561 (สิงทีสง่มาด้วย ลาํดบัที 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561
เพือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 

ธันวาคม 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึงกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัต้องมี
การจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปีสิ นสดุ ณ รอบปีบญัชี และนําเสนอตอ่ทีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
ซึงบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน
ดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2561   ซึงสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี  

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ธนาคารและบริษัทย่อย  ธนาคาร หน่วย 

สนิทรัพย์รวม 355,849 350,377 ล้านบาท 
หนี สนิรวม 318,927 315,997 ล้านบาท 
รายได้รวม 13,536 9,489 ล้านบาท 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 7 (804) ล้านบาท 
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.00 (0.03) บาท 

 (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย ลําดบัที 2) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว 
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 โดยงดจ่ายเงนิปันผล   
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561  ธนาคารมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน  804,282,341.07  บาท   
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2561 โดยโอน
ขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2561  ไปบัญชีกําไรสะสม ซึ งภายหลังการจัดสรรแล้ว ธนาคารมี กําไรสะสม จํานวน 
4,997,193,426.54 บาท   
 
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล) 
จากผลการดําเนินงานในแตล่ะรอบปี ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 43 ทีระบไุว้ว่า ห้าม
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร เนืองจากผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ทีผ่านมาธนาคารมีผล
ประกอบการขาดทนุ ซึงตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั  พ.ศ. 2535  การจ่ายเงินปันผลกระทําได้ต่อเมือธนาคาร
สามารถล้างขาดทนุสะสมได้ทั งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิ นสดุวนัที 
31 ธนัวาคม 2561 
 
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 และปี 2560 

 ปี 2561 ปี 2560 
การจ่ายเงินปันผล งดจา่ย งดจา่ย 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรประจําปี 2561 
โดยงดจ่ายเงินปันผล   ตามทีคณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอตัราที
เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั งสอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนั 

เพือให้เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูเกียวกบับทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจําปี 2561 ของธนาคารเพือประกอบการพิจารณา
ของผู้ ถือหุ้น  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   
สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ และเห็นควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
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ชุดย่อยประจําปี  2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 สว่น สว่นแรก คือ ค่าเบี ยประชุมรายเดือนและ
สว่นทีสอง คือค่าเบี ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั ง ทั งนี  ยอดรวมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการยงัคงเดิมไม่
เปลียนแปลง โดยมีรายละเอียดดงันี   

รายละเอียดเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี  2562 และปี 2561 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2562 (ปีทีเสนอ) ปี 2561 
ค่าเบี ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายครัง) 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายครัง) 

1.  คา่เบี ยประชมุ     
• ประธานกรรมการ 71,500 บาทตอ่คน 58,500 บาทตอ่คน 71,500 บาทตอ่คน 58,500 บาทตอ่คน 
• รองประธานกรรมการ 48,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 48,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 
• กรรมการ 24,000 บาทตอ่คน 20,000 บาทตอ่คน 24,000 บาทตอ่คน 20,000 บาทตอ่คน 

2. คา่รับรอง     
• ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอ่คน - 70,000 บาทตอ่คน - 

 
2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  

 กรรมการทีได้รับแตง่ตั งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็น
ค่าเบี ยประชุมรายเดือนและค่าเบี ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั ง ทั งนี  ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทน
กรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปลียนแปลง ดงันี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2562 (ปีทีเสนอ) ปี 2561 
ค่าเบี ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายครัง) 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายครัง) 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ    
• ประธาน 39,600 บาทตอ่คน 32,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 32,400 บาทตอ่คน 
• กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอืนๆ     
• ประธาน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 
• กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

หมายเหต ุ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารไมข่อรับคา่ตอบแทนกรณีดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 
(ทั งนี  กรรมการจะเป็นผู้ เสียภาษีเงินได้ทีเกิดขึ น) 

 
วาระที 6 พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2562 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบ
บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตั งผู้สอบบญัชีรายเดิมให้ทําหน้าทีต่อไปอีกก็ได้ 
ทั งนี  โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีกระบวนการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบปี 2562 และเสนอ



- 5 - 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชี แห่งสํานกังานสอบ
บญัชีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตามรายชือต่อไปนี  เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารประจําปี 2562 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงดงัรายชือตอ่ไปนี  มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ
ธนาคาร 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที 

จํานวนปีทีสอบบญัชี 
ให้กบัธนาคาร 

เป็นผู้สอบบญัชี 
ให้กบัธนาคาร 

ตั งแตปี่ 
1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 5339 2 2560 
2. นางสาวสนิสริิ  ทงัสมบตั ิ 7352 - - 
3. นายไพบลู  ตนักลู 4298 - - 

 

ทั งนี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีทีมีชือเสียง มีความเป็นอิสระรวมทั งมี
ความรู้ ความเชียวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจดัการทีดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอืนๆ ของ
ธนาคารโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชือข้างต้น และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียหรือรายการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกับบุคคลดงักลา่ว รวมทั งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
แล้ว คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนอืน เป็น
จํานวนเงิน 11,924,000 บาท อนัประกอบด้วย 

 
นอกจากนี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็นผู้ สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย            
สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ 

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 
2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 
3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 

2562 2561 เพิมขึ น/(ลดลง)

(บาท) (บาท) (ร้อยละ)
-        สอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาสที 1 และ 3 2,100,000 2,000,000 5.0
-        ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดสิ นสุด มิถุนายน
       และสําหรับปีสิ นสุด ธันวาคม 6,110,400 5,782,530 5.7
                 รวมค่าสอบบญัชี 8,210,400 7,782,530 5.5

-        ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ นสุดธันวาคม เพือ CIMB Group 1,328,600 1,328,600 0.0
                 รวมค่าตอบแทนอืน 1,328,600 1,328,600 0.0

                 รวมค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืน 9,539,000 9,111,130 4.7
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ทั งนี  ค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2562 รวมเป็นจํานวนเงินทั งสิ น 11,924,000  บาท        
ซึงเพิมขึ นร้อยละ 5.9  เมือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนปี 2561 จํานวน 11,262,900 บาท สําหรับ
คา่ตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีทีผา่นมา กลุม่ธนาคารไมไ่ด้รับบริการอืนจากสํานกังานสอบบญัชีทีผู้สอบ
บญัชีสงักดัและไมไ่ด้รับบริการอืนจากบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควร
เสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตั งให้ นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรือ 
นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ  ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 
4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 
2562 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารและคา่ตอบแทนอืนเป็นจํานวนเงิน 9,539,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชี
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 2,385,000 บาท รวมจํานวนเงิน
คา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอืนของกลุม่ธนาคารปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท 
 
วาระที 7 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ   
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18  
กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั ง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพงึมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึงพ้นจาก
ตําแหนง่นั น อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ซึงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี  มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหนง่
ตามวาระจํานวน 4 คน ได้แก่   

1. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ  
2. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ   
3. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ (ลาออกก่อนครบวาระเมือวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2562) 
4. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเลือกตั งกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้แก่                     
(1) นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น และ (2) นายรอม หิรัญพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง สําหรับ

2562 2561 เพิมขึ น/(ลดลง)
(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ค่าสอบบญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย สาขาเวียงจันทน์ 435,000 424,130 2.6
ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย 1,950,000 1,727,640 12.9

    รวม 2,385,000 2,151,770 10.8
1

   รวมค่าสอบบญัชีของกลุ่มธนาคาร 11,924,000 11,262,900 5.9
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นายมาริษ สมารัมภ์ มีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร และนายจิตรพงษ์               
กว้างสุขสถิตย์ ได้แจ้งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระโดยมีผลตั งแต่วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนั น 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการจึงได้พิจารณาบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมและมี
ความรู้ความสามารถ และได้เสนอชือ นายณฐัศกัดิ  โรจนพิเชฐ  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นาย
มาริษ สมารัมภ์ และได้เสนอชือ นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์  ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ แทน นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย์ โดย
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระด้วย ทั งนี  บคุคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งเป็นกรรมการทั ง 4 
คนดงักลา่ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี และมีคณุสมบตัิเหมาะสม
กบัการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้โดยกฎหมายทีเกียวข้องและตามข้อบงัคบัธนาคาร 
 

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเพือเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการ ระหว่างวนัที 1 ตลุาคม 2561 ถึง วนัที 31 ธันวาคม 2561 โดย
กําหนดหลกัเกณฑ์และขั นตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั งนี  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ามายัง
ธนาคาร   
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการ (ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการและเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิ
เลอืกตั งกรรมการทีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 2 คน ได้แก่  (1) นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น และ (2) นายรอม 
หิรัญพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และเห็นควรนําเสนอเลือกตั งนายณัฐศกัดิ  โรจนพิเชฐ      
ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระแทนนายมาริษ สมารัมภ์ และเห็นควรนําเสนอเลอืกตั ง นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์  
ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนนายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย์ โดยนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระ
ด้วย  ทั งนี  บคุคลทีได้รับการเสนอชือเลอืกตั งเป็นกรรมการทั ง 4 คนดงักลา่ว เป็นบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็น
กรรมการ รวมทั งไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของหนว่ยงานทีกํากบัดแูลและกฎหมายทีเกียวข้อง นอกจากนี ยงัเป็น
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านทีเป็นประโยชน์กับ
ธนาคาร เต็มใจทีจะอทิุศเวลาและความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการ รวมทั งมีประวตัิการทํางานทีโปร่งใสและสามารถ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ   
ทั งนี  ข้อมูลของกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ทีประชุมเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึงจํานวน 2 คน และผู้ ทีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระเพิม จํานวน      
2 คน ปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วย ลาํดบัที 3 
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วาระที 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การ
 ประชุมผู้ถอืหุ้น ข้อ 31 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   
 () ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที 74/2557 ลงวนัที 27 มิถนุายน 2557 เรืองการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ กําหนดให้การประชมุทีกฎหมายบญัญตัิให้ต้องมีการประชมุ นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการทีบญัญัติไว้
ในกฎหมายแต่ละฉบบัแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรืองมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 ลงวนัที 24 พฤศจิกายน 2557 ด้วย     
() เพือให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้อง คือ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 
มาตรา 100 แก้ไขเพิมเติมโดยคําสังหวัหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที 21/2560 ลงวนัที 4 เมษายน 2560 
เรืองการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กําหนดเรืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพือพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 
คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 31 เพือให้สอดคล้องตามกฎหมายดงักลา่วข้างต้น ดงันี  
 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
หมวด 4 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 25. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึงได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวัน
ประชมุให้เร็วกวา่นั นก็ได้ 
 กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ประธานกรรมการ
กําหนดวนัและนดัประชมุภายในสบิสีวนันบัแต่วนัได้รับคํา
ร้องขอ 

หมวด 4 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ 25. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึงได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวัน
ประชมุให้เร็วกวา่นั นก็ได้ ทั งนี  หากการประชุมในคราวนั น
เป็นการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัสง่
หนงัสอืนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ประธานกรรมการ
กําหนดวนัและนดัประชมุภายในสบิสีวนันบัแต่วนัได้รับคํา
ร้องขอ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 ประธานกรรมการ หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ อาจกําหนดให้จัดการประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้าร่วม
ประชุมทั งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะทีมีการ
ประชุม และกรรมการทีเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึงในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในทีประชุมแห่ง
เดียวกนั และจะต้องกระทําผา่นระบบควบคมุการประชมุที
มีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั งเสียงและภาพ (แล้วแต่
กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม 
รวมทั งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการบนัทึก
ดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชุมต้องมีองค์ประกอบ
พื นฐานเ ป็ นไปตามป ระกาศก ระทรวง เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร เรือง มาตรฐานการรักษาความ
มั น ค ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัที 24 พฤศจิกายน 2557 
รวมถึงทีจะมีแก้ไขเพิมเติม 
 

หมวด 5 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้า
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กวา่ยีสบิห้าคน ซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในสิบ
ของจํานวนหุ้ นที จําหน่ายได้ทั งหมด จะเข้าชือกันทํา
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด 
 

หมวด 5 
ก 

 
ข้อ 31. ในกรณีทีมีผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบั 
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที
จํ าห น่าย ไ ด้ ทั งห มดจ ะเ ข้า ชื อกัน ทํา หนัง สือข อใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
เมือใดก็ได้  โดยในหนงัสือขอให้เรียกประชุมต้องระบเุรือง
และเหตผุลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนด้วย ใน
กรณีเช่นนี  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น  
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ ถือหุ้นทั งหลาย
ซึงเข้าชือกัน หรือผู้ ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้ น
ตามทีบงัคบัไว้นั นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ใน
กรณีเช่นนี ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีคณะกรรมการ
เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็น
ทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นทีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั งใด จํานวน     
ผู้ ถือหุ้นซึงมาร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชุมตามทีกําหนด
ไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั งนั น
ให้แก่บริษัท 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 31  โดยมี
รายละเอียดตามทีเสนอ ทั งนี  ให้บคุคลทีคณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
มอบหมาย มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจแก้ไขและ
เพิมเติมข้อความในข้อบังคับทีเสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพือให้เป็นไปตามคําสังของนายทะเบียน โดยทีไม่กระทบต่อ
สาระสาํคญัของการแก้ไขข้อบงัคบัตามทีเสนอข้างต้น 
 
วาระที 9 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่ว และหากทา่นมีข้อสงสยัหรือคําถาม
ทีเกียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมล์ของธนาคารที 
cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงั งานเลขานุการบริษัท สาํนักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ชั น 21 เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบชืุอ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ เพือทีธนาคารจะสามารถติดตอ่กลบัได้  ในช่วง
ระยะเวลาระหวา่งวนัที 27 – 31 มีนาคม 2562 
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ธนาคารได้จดัทํารายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น(สิงทีสง่มา
ด้วยลาํดบัที 2 ตามแนบ) ซึงหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื สามารถติดตอ่
ขอรับได้ทีงานเลขานุการบริษัท สาํนักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ตามทีอยูที่ระบขุ้างต้น  

 
  อนึง เพือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิงขึ น ขอให้ท่าน   
ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสือทีระบชืุอผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสือมอบฉนัทะซึงพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้
แล้ว(สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 6) พร้อมหลกัฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม(สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 7) มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีลงทะเบียนในวนัประชมุ หรือสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้เลขานกุารธนาคารก่อนเริมการประชมุ โดยธนาคาร
ได้กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัจนัทร์ที 11 มีนาคม 2562 (Record Date)   

       

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                (นายเศรษฐจกัร  ลยีากาศ) 

          เลขานกุารบริษัท 

                                                                             โดยคําสังคณะกรรมการธนาคาร 

                                                                        ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบไดท้างเว็บไซต์ของธนาคารตังแต่วนัที  มีนาคม  






