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     สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  

ของ 
ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จดัขึน้เมื่อ
วนัองัคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ 

3. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 

4. นายชาญมน ู สมุาวงศ์ กรรมการอิสระ 

5. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ 

6. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ 

7. ดาตก์ุ โจเซฟ โดมินคิ ซิลวา กรรมการ 

8. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ 

2. ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน กรรมการ 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุธุรกิจ
บริหารเงิน     

2. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 
3. นายอาทติย์ มาสถิรกลุ ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสีย่ง 
4. นายพรชยั ปัทมินทร ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุ

บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 
5.   นางบษุกร  พทุธินนัทน์ ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

6. นางวรีมน นิยมไทย ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 
7.   นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 
8. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 
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9. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

10. นายตนั คีท จิน ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์  

11. นายประภาส  ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสือ่สารองค์กร   
12. นายอาคาช รัทเก้ ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 
13. นายจิตติวฒัน์ กนัธมาลา ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ 

14. นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย 

15. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสงูสดุบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 

16. นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้บริหารสงูสดุก ากบัการปฏิบตัิงาน และรักษาการ ผู้บริหาร
สงูสดุ ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (บริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด)   

1. น.ส. พรพรรณ ชยะสนุทร         
2. น.ส. พทัธ์ภาอรฑ์ โชติวฒันะกลุ    

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ  ได้กลา่วขอบคณุและขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามญั    
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 126  ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 6,539,109 
หุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 96 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 29,311,782,091 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง
และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นจ านวน 222 ราย และจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทัง้สิน้  29,318,321,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
96.8233 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึงขอเปิดการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

 
เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 
  
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารธนาคาร 

และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ซึ่งปรากฏตามรายช่ือผู้ เข้าร่วมประชุมดงักล่าวข้างต้น และได้มอบหมายให้นาย
เศรษฐจักร ลียากาศ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นและความ
โปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารได้เชิญผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สกัการะ เป็นสกัขี
พยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงการประชมุของธนาคาร  

ตอ่จากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงถงึวธีิการนบัคะแนนเสยีงสรุปดงันี ้

กรณีไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด” ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  ประธานฯ จะสรุปวาระการประชมุนัน้ๆ ในตอนท้าย
ของการรายงานวา่ “ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ” 

กรณีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ระบเุคร่ืองหมายถกู () ลงในกรอบสีเ่หลีย่มของบตัรลงคะแนนเสยีงที่แจกให้ และยกมือขึน้ เพื่อรอ
ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารรับบตัรลงคะแนนจากท่านน ามานบัคะแนนเสียง และจะถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึน้เพื่อแสดงตวั
หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นัน้ได้ออกเสยีง “เห็นด้วย” 
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ส าหรับการนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” 
ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะน าคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดงักลา่ว หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่
เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ๆ  

สว่นผู้ที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแล้วว่า  “เห็น
ด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ธนาคารได้บนัทกึคะแนนในวาระดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

นอกจากนี ้ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ ดงันัน้ 
จ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นในแตล่ะวาระการประชมุอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามจ านวนผู้ เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียน
ไว้ 

ผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแล้ว จะไม่นบัเป็นองค์ประชุมส าหรับวาระการประชุมที่มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 
2561 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนงัสือ เชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระนีต้้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 28,557,533,055 97.4016 

2. ไมเ่ห็นด้วย 761,817,697 2.5983 

3. งดออกเสยีง 0 - 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
และแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร และให้ธนาคารมีเงินกองทนุท่ีเพียงพอ และมีเงินทนุส ารองไว้ ส าหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ธนาคารด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง รวมถึงให้ธนาคารมีเงินกองทนุท่ีเพียงพอ และมีเงินทนุส ารองไว้ ส าหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,271,017,070.50 บาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 4,542,034,141 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“หุ้นท่ีเสนอขาย”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิม โดยก าหนดราคา
เสนอขายที่ 0.87 บาทตอ่หุ้น ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามราคาที่เสนอขายจะท าให้
ธนาคารมีเงินทนุท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วจ านวน 3,951,569,702.67 บาท  

ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดงันี ้

เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ 

1) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลอ่งตวั และเพื่อให้เงินกองทนุของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงกบัคู่แข่ง
ในธุรกิจธนาคาร และ 

2) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทนุของธนาคารอนัสบืเนื่องจากการกันส ารองเผ่ือหนีส้ญูที่เพิ่มขึน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุคณะกรรมการมีความเห็นวา่การระดมทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุมีความจ าเป็น 
และแนวทางการด าเนินการดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1) ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาตลาดของหุ้นอาจเป็นดงันี ้

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยที่  

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 7 วนัท าการ ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติในวนัที่ 
 20 กรกฎาคม 2561 =  0.8876 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้
 นี)้ / (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ = 0.8853 บาทตอ่หุ้น 

ดงันัน้ การลดลงของราคาตลาดของหุ้น = ร้อยละ 0.26 

 



- 16 - 
 

2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครบทัง้จ านวนจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
 ของผู้ ถือหุ้นเดิม 

3) ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution) 

ผลกระทบตอ่ EPS จะเป็นดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย / EPS ก่อนเสนอขาย 

โดย 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั / จ านวนหุ้นช าระแล้ว 

= 0.0088 ตอ่หุ้น 

ก าไรสทุธิ 12 เดือน ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถนุายน 2561 

และ  

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ 

= 0.0077 ตอ่หุ้น 

ดงันัน้ การลดลงของ EPS = ร้อยละ 12.50  

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นซ่ึงผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทนุของธนาคารอนัสบืเนื่องจากการกนัส ารองเผ่ือหนีส้ญูที่เพิ่มขึน้ 

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณี
แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นซ่ึงผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมด) 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอนัสืบเนื่องจากการกันส ารองเผ่ือหนีส้ญูที่เพิ่มขึ น้ โดย 
CIMB Bank Berhad ได้แจ้งให้ธนาคารทราบว่า CIMB Bank Berhad จะสนบัสนนุแผนการเพิ่มทนุของธนาคารเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทนุของธนาคาร 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการใช้เงินตาม
แผน 

คณะกรรมการได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้างต้นแล้วเห็นว่าเมื่อธนาคารได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการ
เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะท าให้ธนาคารมี
สว่นของฐานทนุท่ีเพิ่มมากขึน้ซึง่ท าให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้น าข้อมลูที่กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานตอ่ที่ประชุม 

       ผู้ ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์  ผู้ ถือหุ้น  

 ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการเสนอขอเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นี ้  

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 ชีแ้จงว่าวัตถุประสงค์หลกัของการเพิ่มทุนในครัง้นี ้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของ

ธนาคาร ซึง่ตวัวดัความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินหรือความแข็งแกร่งของงบดลุธนาคารคือ เงินกองทนุขัน้ที่ 

1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ หรือ Common Equity Tier 1 (CET 1) ซึง่ก่อนจะมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนครัง้นีธ้นาคารมี 

CET 1 เทา่กบัร้อยละ 12.73 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอตุสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 14.40 ดงันัน้ การเพิ่มทนุจดทะเบียน

ครัง้นีจ้ะท าให้สถานะทางการเงินธนาคารมีความแข็งแกร่งโดยจะมี CET 1 เท่ากบัร้อยละ 14.38 เท่ากบัค่าเฉลี่ย

ของอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าของธนาคารว่าธนาคารมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ

แข็งแกร่ง 

 นอกจากนัน้ ปัจจบุนักลุม่ลกูค้าธนาคารแบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ลกูค้ารายยอ่ย กลุม่ลกูค้าพาณิชย์ธนกิจ 

กลุม่ลกูค้ารายใหญ่และกลุ่มลกูค้าธนบดีธนกิจ โดยกลุม่ลกูค้ารายย่อย และกลุม่ลกูค้าธนบดีธนกิจ ส่วนใหญ่จะ

เป็นลกูค้าบคุคลซึง่มีการลงทนุหรือซือ้ผลติภณัฑ์ซึง่เป็นตราสารที่ออกโดยธนาคารและจะค านึงถึงความมัน่คงของ

สถานะทางการเงินของธนาคารเป็นส าคัญในการพิจารณาลงทุน การที่ธนาคารมี CET1 ในระดับที่ไม่ต ่ากว่า

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม จะเป็นปัจจยัหลกัในการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า 2 กลุม่ดงักลา่ว  ส าหรับลกูค้ากลุม่ที่ 3 

ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ได้แก่สถาบนัการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทประกนั และบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ โดยหลกั

แล้ว บริษัทเหลา่นีจ้ะมีการระดมเงินในลกัษณะกึ่งเงินฝากในรูปแบบต่างๆ และน าเงินที่ระดมได้ไปลงทุนต่อ เช่น 

บริษัทประกันภยั จะมีการรับเงินค่าเบีย้ระยะยาวซึ่งจ าเป็นต้องหาแหล่งลงทุนระยะยาวเช่นกันที่มีความมัน่คง 

ดงันัน้ ความแข็งแกร่งทางการเงินจะมีผลอย่างมากในการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าสถาบนัการเงินเหล่านี ้ 

ธนาคารจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นีเ้พื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินตามที่ชีแ้จง

ข้างต้น  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

 ถามเก่ียวกบัระยะเวลาสิน้สดุส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างชาติรายใหญ่ CIMB Bank Berhad ในการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้น

ในธนาคาร 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ CIMB Bank Berhad ได้รับการผอ่นผนัจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 

ได้เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะครบก าหนดในวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลงัจากวนัดงักลา่ว CIMB Bank Berhad 

ไมจ่ าเป็นต้องลดสดัสว่นการถือหุ้น แต่จะไม่สามารถเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นได้เว้นแต่สดัสว่นผู้ ถือหุ้นที่มิใช่สญัชาติ

ไทยทกุรายรวมกนัถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 49  
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นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

 เมื่อ CIMB Bank Berhad เข้ามาถือหุ้น มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนก่ีครัง้และแตล่ะครัง้มีสดัสว่นเทา่ใด รวมทัง้ประวตัิ

การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ เลขานกุารบริษัท 

 ชีแ้จงว่า ความเป็นมาเร่ิมจาก CIMB Bank Berhad ได้มีการซือ้หุ้นจากกองทุนฟืน้ฟูฯ เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 

2551 จ านวน 5.9 พนัล้านบาท  มีการท า Tender Offer เมื่อปี 2552 จ านวนเงิน 6.9 พนัล้านบาท และธนาคารมี

การเพิ่มทนุไปแล้วทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 

การเพิม่ทนุ ปี เงินท่ีธนาคารได้รับจากการ 

เพิ่มทนุโดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

CIMB Bank Berhad ซือ้หุ้นจาก

กองทนุฟืน้ฟฯู 

2551 5,900 

Tender Offer  2552 6,900 

เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 2552 2,400 

เพิ่มทนุครัง้ที่ 2 2553 2,800 

เพิ่มทนุครัง้ที่ 3 2555 4,600 

เพิ่มทนุครัง้ที่ 4 2558 3,500 

เพิ่มทนุครัง้ที่ 5 2560 5,300 

รวมประมาณ               31,400 

 

ส าหรับประวตัิการจ่ายเงินปันผล ท่ีผา่นมา ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลรวม 3 ครัง้ ตัง้แตปี่ 2557-2559  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

 ถามว่า จากค าชีแ้จงที่ว่า การเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะท าให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยจะท าให้ CET 1 

เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 14.38 แตเ่นื่องจากการประกอบธุรกิจของธนาคาร เช่น การปลอ่ยสนิเช่ือ หากมีการควบคมุไม่ดี

พอ จะมีความเสีย่งจากการตัง้ส ารองฯ เป็นต้น ดงันัน้ ธนาคารก็อาจจะมี CET 1 ต ่ากวา่คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมอีกใช่

หรือไม ่
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นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร หากไมม่ีการควบคมุที่ดีเพียงพอ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่เงินทนุ เนื่องจากจะ

เกิดปัญหาคณุภาพหนี ้ท าให้มีหนีส้งสยัจะสญูซึ่งธนาคารจะต้องมีการตัง้ส ารอง ท าให้มีผลกระทบต่อฐานเงินทุน

หรือ CET 1  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากปัญหาคุณภาพหนี ้ธนาคารคาดว่าปีนีปั้ญหาคุณภาพหนีจ้ะดีขึน้ 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาในหลายภาคอตุสาหกรรมค่อนข้างมาก เช่นธุรกิจโรงสี

ข้าวที่ธนาคารได้เคยมีการปล่อยสินเช่ือไป จะเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เก่ียวกบัการสนบัสนนุราคาข้าว ท าให้ธุรกิจโรงสีข้าวต่างๆ ไม่เฉพาะลกูค้าของธนาคาร ประสบปัญหาด้านสภาพ

คลอ่งและการด าเนินธุรกิจ ท าให้เป็นหนีม้ีปัญหา ส าหรับธนาคาร นอกจากกลุม่ธุรกิจโรงสข้ีาวแล้ว ก็ไมม่ีกลุม่ธุรกิจ

อื่นท่ีมีการกระจุกตวัของสินเช่ือจนเป็นที่น่ากงัวล  หากย้อนกลบัไปในปี 2559-2560 ซึ่งธนาคารมีหนีส้งสยัจะสญู

เพิ่มขึน้ ณ ขณะนัน้ อตัราเงินส ารองเมื่อเทียบกบัหนีส้งสยัจะสญูของธนาคาร (Loan Loss Reserve) อยู่ในระดบั

ประมาณร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับตลาด ณ ปัจจุบนัที่อยู่ประมาณร้อยละ 140 เนื่องจากเมื่อมีหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้เพิ่มขึน้ ธนาคารจะต้องตัง้ส ารองเพิ่มขึน้เช่นกนั ธนาคารพยายามจะรักษาอตัราสว่น Loan Loss Reserve 

ไม่ให้ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอตุสาหกรรม ซึ่งจะต้องทยอยด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จในคราวเดียวได้

เนื่องจากจะสง่ผลกระทบตอ่ผลด าเนินงานของธนาคาร โดยในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ธนาคารได้ให้ความส าคญักบัเร่ือง

การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้  มีการพิจารณาถึงกลุ่มลกูค้าที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาหนีท้ี่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้เพื่อท่ีธนาคารจะเข้าไปดแูลอยา่งใกล้ชิด เมื่ออตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งเกิดปัญหา เป็นสิ่งที่

หลกีเลีย่งไมไ่ด้ที่จะเกิดปัญหาหนีเ้สียตามมา แต่วิธีการบริหารของธนาคาร คือ จะพิจารณาว่าธุรกิจที่มีปัญหานัน้ 

หากเป็นปัญหาระยะสัน้และลกูค้าให้ความร่วมมือกบัธนาคารรวมทัง้มีความมุ่งมัน่ในการแก้ปัญหาด้วยกัน โดย

ปกติธนาคารก็จะช่วยเหลือโดยการผ่อนผนัการช าระหนีเ้พื่อให้ลกูค้าสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากการ

แก้ไขปัญหาหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ที่มีอยูใ่นพอร์ตแล้ว ธนาคารก็ยงัคงต้องให้ความส าคญักบัอตัราการเติบโตของ

สินเช่ือเพื่อการแข่งขนักับตลาด โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตที่ดีในกลุม่ลกูค้ารายย่อยของธนาคาร และ

กลุ่มลกูค้ารายใหญ่ที่มีการชะลอตัวเมื่อปีที่ผ่านมาก็กลบัมาเติบโตด้านสินเช่ือได้ดีในปีนี ้ส่วนกลุ่มที่ยงัคงต้อง

ระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเช่ือคือ กลุม่ลกูค้าพาณิชย์ธนกิจหรือ SME โดยตวัเลขหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของ SME 

ยงัคงเพิ่มขึน้ในทุกอุตสาหกรรมและทุกไตรมาส จากการรายงานผลประกอบการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของ

ธนาคารพาณิชย์ตา่งๆ สว่นใหญ่อตัราการเติบโตของสนิเช่ือจะกระจกุตวัอยูท่ี่กลุม่ลกูค้ารายยอ่ยและ SME ในขณะ

ที่กลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่มีความต้องการสนิเช่ือไมส่งูมากนกั ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้คอ่นข้างต ่า มีสภาพคลอ่งสงู

ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตราสารหนี ้บริษัทที่มีอนัดบัเครดิตที่ดีและมีความน่าเช่ือถือสงู ก็จะเปลี่ยนจากการ

ขอสนิเช่ือจากธนาคารไปเป็นการระดมเงินจากตลาดตราสารหนีแ้ทน 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

 ถามวา่ นอกเหนือจากการเพิ่มทนุในลกัษณะ Rights Offering (RO) แล้ว ธนาคารได้มีการพิจารณาการเพิ่มทนุใน

ลกัษณะหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Share) หรือไม่และเมื่อมีการเพิ่มทุนแล้ว ธนาคารจะสามารถจ่ายเงินปัน
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ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้หรือไม่ นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะมีความมัน่ใจได้อย่างไรว่า การเพิ่มทนุครัง้นี ้

เพียงพอส าหรับการด าเนินงานของธนาคาร และหลงัจากการเพิ่มทนุในปีนีแ้ล้ว จะไมม่ีการเพิ่มทนุอีกในปีหน้าหรือ

ปีตอ่ๆ ไป 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ ส าหรับการพิจารณาเร่ืองการออกหุ้นบริุมสทิธิแทนหุ้นสามญั นัน้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก าหนดให้เฉพาะหุ้นสามญัเทา่นัน้ท่ีสามารถนบัรวมอยูใ่นเงินกองทนุขัน้ที่ 1 (CET 1) ดงันัน้ เพื่อให้ธนาคารมี CET 

1 อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัอตุสาหกรรม จึงต้องเพิ่มทนุเป็นหุ้นสามญัเท่านัน้ สว่นการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นเพิ่ม

ทนุใหม ่เนื่องจากราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีความผนัผวนและการจ่ายเงินปันผลจะต้องขึน้กบัผลการ

ด าเนินงานเป็นส าคญั ธนาคารจึงไมส่ามารถรับรองวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลได้ 

  ส าหรับการเพิ่มทนุจ านวน 4,542,034,141 หุ้น จ านวนเงิน 3,951,569,702.67 บาท ในครัง้นีว้่าจะเพียงพอหรือไม ่

นัน้  ปัจจัยหนึ่งที่ธนาคารใช้พิจารณาในการก าหนดวงเงินเพิ่มทุน คือ CET 1 ซึ่งธนาคารต้องรักษาระดับให้

เทียบเคียงได้กบัคา่เฉลีย่อตุสาหกรรม อีกปัจจยัหนึง่คือ การประมาณการแผนธุรกิจของธนาคารในอีก 5 ปีข้างหน้า

วา่ เมื่อธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจ  ธนาคารจะต้องมีอตัราสว่น CET 1 ในระดบัเท่าใดเพื่อไม่ให้ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย

อตุสาหกรรม  จากการพิจารณาปัจจยัดงักลา่ว จึงเห็นว่า วงเงินเพิ่มทนุประมาณ  4,000 ล้านบาท  น่าจะเพียงพอ

ส าหรับการด าเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

 ถามเก่ียวกบัแนวโน้มหรือทิศทางที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะควบรวมกบัธนาคารอื่น  เพื่อรองรับการขยายตวัของ 

AEC 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงว่า ธนาคารมุ่งการเจริญเติบโตจากภายใน (organic growth) เนื่องจากเช่ือว่าธนาคารยงัมีศกัยภาพและมี

ความแตกตา่งของผลติภณัฑ์ซึง่สามารถสร้างการเจริญเติบโตจากภายในได้ จึงมิได้พิจารณาเร่ืองการควบรวมกบั

ธนาคารอื่น โดยปกติของธุรกิจธนาคาร เมื่อมีการควบรวมกนั กิจการจะขยายใหญ่ขึน้หากฐานลกูค้าไม่ทบัซ้อนกนั 

แตปั่จจบุนั ไมว่า่การควบรวมจะเกิดขึน้กบัธนาคารใด ประโยชน์ที่ธนาคารดงักลา่วจะได้จากการควบรวม คือ การ

ลดต้นทนุซึ่งจะเกิดจากการลดอตัราก าลงัและการปิดสาขา นอกจากนัน้  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจของ

ธนาคารมีการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั โดยธนาคารไม่ได้เน้นรายได้จากอตัราดอกเบีย้ซึ่งเกิดจากการปลอ่ยสินเช่ือ

แตเ่พียงอยา่งเดียว แตม่ีการเพิ่มรายได้จากคา่ธรรมเนียม ซึง่ถึงแม้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะเป็นธนาคารขนาดเลก็ 

แตส่าขาและทีมงานการขายของธนาคารมีผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อเสนอขายแก่ลกูค้า ธนาคารเคยท า

การส ารวจพบว่าความสามารถในการขายต่อสาขาของธนาคารไม่ได้ด้อยไปกว่าธนาคารอื่นๆ ในประเทศ 

ตวัอยา่งเช่น การขายผลติภณัฑ์ประเภทประกนั หรือกองทนุ ธนาคารสามารถท ายอดขายต่อเดือนได้เทียบเท่ากบั

ธนาคารที่ท ายอดขายสงูสดุในอุตสาหกรรมในขณะที่ธนาคารมีเพียง 80 สาขา เทียบกบัธนาคารอื่นๆ ซึ่งมี 800-
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1,000 สาขา แตม่ีเป้าในการขายเทา่กนั ซึง่หมายความวา่พนกังานของธนาคารมีศกัยภาพในการขายไม่ได้ด้อยไป

กวา่ธนาคารอื่น  ธนาคารตระหนกัดีว่า ปัจจุบนัทุกธนาคารเร่ิมเปิดกว้างมากขึน้เพราะคนที่ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์

คือลกูค้า ธนาคารเองโดยเฉพาะสายงานลกูค้ารายย่อยและสายงานธนบดีธนกิจ ได้เร่ิมน าผลิตภณัฑ์ขององค์กร

อื่นๆเข้ามาร่วมขายให้กบัลกูค้าของธนาคารด้วย หรือที่เรียกวา่ Open Architecture  นอกจากนัน้ ตามแผนธุรกิจใน

ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ธนาคารจะมีการขยายธุรกิจใน 4 กลุม่ธุรกิจหลกั อนัได้แก่ กลุม่ลกูค้ารายย่อย กลุม่ลกูค้า

พาณิชย์ธนกิจ กลุม่ลกูค้ารายใหญ่และกลุม่ลกูค้าธนบดีธนกิจตามที่กลา่วไว้แล้ว แต่จะมีการด าเนินการด้วยความ

รอบคอบ เช่น กลุม่ลกูค้าพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารจะด าเนินการด้วยความระมดัระวงัโดยจะต้องมีการสร้างเคร่ืองมือ

เพื่อให้มีความมัน่ใจว่า การขยายธุรกิจ SME จะไม่ประสบปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ านวนสงูหรือมีปัญหา

ทจุริตเหมือนเช่นในอดีตที่ผา่นมา เป็นต้น 

นายภาน ุตัง้พลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

  ถามวา่ ธนาคารได้มีการเพิ่มทนุมาแล้วจ านวน 31,353 ล้านบาทตามที่ชีแ้จง แตใ่นเอกสารระบวุ่าธนาคารมีทนุจด

ทะเบียนประมาณ 15,000 ล้านบาท และจะเพิ่มทุนครัง้นีอ้ีกประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่เหตุใดทนุจดทะเบียน

ของธนาคารจึงเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 17,000 ล้านบาท 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ชีแ้จงว่า วงเงินจ านวน 31,353 ล้านบาทมาจากการที่ CIMB Bank ซือ้หุ้นจากกองทุนฟืน้ฟูฯ เมื่อปี 2551 ท า 

tender offer ในปี 2552 และเพิ่มทนุ 5 ครัง้ในปี 2552, 2553, 2555, 2558 และ 2560 ในการเพิ่มทนุแต่ละครัง้ 

(ครัง้ที่ 2-4) ราคาหุ้นท่ีเสนอขายอยูท่ี่หุ้นละ 1.00 บาทซึง่สงูกวา่ราคาพาร์  (ราคาพาร์ 0.50 บาท) ดงันัน้ ราคาหุ้นที่

เสนอขาย ส่วนหนึ่งคือราคาพาร์และอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เกินจากราคาพาร์ หรือสว่นล า้มูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นส่วนที่

ธนาคารบนัทกึบญัชีไว้ใน CET 1 

นายภาน ุตัง้พลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

 ถามเก่ียวกบัเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่ราคาหุ้นละ 0.87 บาท 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น 

 ถามวา่ เหตใุดจึงไมก่ าหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทนุในราคาหุ้นละ 1 บาทเทา่กบัการเพิ่มทนุในครัง้ก่อน ๆ 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่ราคาหุ้นละ 0.87 บาท ได้มีการพิจารณาจากราคาถวัเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 7 วนัท าการ ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง

ขณะนัน้อยู่ที่ 0.87 บาท และเทียบกับราคา Book Value ของธนาคาร 6 เดือนย้อนหลัง ซึ่งอยู่ที่ 0.79 บาท

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่หุ้นละ 0.87 บาทเป็นระดับราคาที่เหมาะสมและ

ใกล้เคียงกบั Book Value อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นบางท่านอาจมองว่าการก าหนดราคาดงักลา่วสงูกว่าราคาในตลาด
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ขณะนี ้แตธ่นาคารเองก็ค านงึถึงปัจจยัส าคญัท่ีสดุคือ ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธ์ิท่ีจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในสดัสว่นเท่าเดิมใน

ราคาที่เทา่กนั 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

 ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในการด าเนินธุรกิจหลกั ธนาคารจ าเป็นต้องมีเงินทุนส ารองเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่ง

ไม่ได้เน้นเฉพาะการปล่อยสินเช่ือเพียงอย่างเดียว หากธนาคารไม่เพิ่มทุน ก็ต้องระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้ เพื่อให้

ธนาคารมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและเป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  ในขณะเดียวกนัเมื่อ

ธนาคารมีปัญหาหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ธนาคารก็ต้องตัง้ส ารองให้เพียงพอ  

นายสทิธิโชค บญุวาณิชย์ ผู้ ถือหุ้น  

 แสดงความช่ืนชมธนาคารซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็ก แต่สามารถบริหารจดัการท าให้ผลการด าเนินงานมีรายได้เพิ่มขึน้ 

และแสดงความเห็นวา่การเป็นธนาคารขนาดเลก็จะท าให้สามารถ focus ธุรกิจได้เฉพาะเจาะจงมากกวา่ธนาคารขนาด

ใหญ่ แต่เหตุใดจึงมีจุดบกพร่องค่อนข้างมาก ซึ่งท าให้ธนาคารไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในช่วง

ระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมา  

 แสดงความเห็นวา่ ขอให้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่ีสาขาในเร่ืองการรับฝากเงินท่ีลกูค้าจะจ่ายช าระเงินจองซือ้หุ้น

เพิ่มทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้มาท าการจองซือ้หุ้นด้วยตนเองแตม่อบหมายให้บคุคลอื่นมาท าการจองซือ้หุ้นแทน ควร

มีข้อยกเว้นในเร่ืองการจดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเพื่อเป็นเอกสารประกอบส าหรับการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

 แสดงความเห็นว่า ขอให้ธนาคารเน้นการก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงในการปล่อยสินเช่ือ โดยเฉพาะ SME เพื่อ

ป้องกนัปัญหาการทจุริต 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น 

 ถามวา่การก าหนดขัน้ตอนการรับฝากเงินท่ีลกูค้าจะจ่ายช าระเงินจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ กรณีผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้มาท าการจองซือ้

หุ้นด้วยตนเองแตม่อบหมายให้บคุคลอื่นมาท าการจองซือ้หุ้นแทน ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจหรือไม่  เนื่องจากเคยจอง

ซือ้หุ้นผ่าน Broker  ของบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องมีหนงัสือมอบ

อ านาจเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น  แตก่ารรับจองหุ้นเพิ่มทนุของธนาคาร หากผู้ ถือหุ้นน าเงินไปช าระค่าจองซือ้

หุ้นเพิ่มทุนที่สาขา เหตุใดจึงต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท จึงขอให้

ธนาคารพิจารณาการยกเว้นการมีหนงัสือมอบอ านาจเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และเพื่อลด

ความยุง่ยากในการจองซือ้หุ้นผา่นสาขาของธนาคาร 

 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นส าหรับความเห็นในเร่ืองดังกล่าว ส าหรับวิธีการช าระเงินค่าจองหุ้นที่สาขาของธนาคาร ขอ

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จง อย่างไรก็ดี ธนาคารมีเอกสารการมอบอ านาจตามกฎเกณฑ์ที่ทางการ
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ก าหนดไว้ ซึ่งหากกรณีผู้ ถือหุ้นยื่นเอกสารการจองซือ้หุ้นไม่ครบถ้วน อาจท าให้พนกังานของธนาคารปฏิบตัิไม่ถกูต้อง

ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ เลขานกุารบริษัท  

 ชีแ้จงว่า  ธนาคารมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุซึ่งต้องมีหนงัสือมอบ

อ านาจเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองที่สาขาจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยทัว่ไปในเร่ือง

ของการมอบอ านาจให้กระท าการแทน และเป็นหลกัฐานการแสดงตนของผู้จองซือ้หุ้น (ผู้มอบอ านาจ) และ ผู้ รับมอบ

อ านาจ ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้มาท าธุรกรรมด้วยตนเองจะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรมแทน อย่างไรก็

ตาม รับจะน าเร่ืองนีไ้ปหารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

น.ส.พรพรรณ ชยะสนุทร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ชีแ้จงวา่  การจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัสว่น

การถือหุ้น ดงันัน้ วิธีการและเง่ือนไขในเร่ืองการมอบอ านาจเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นจะมีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน

หนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ซึง่ใบมอบอ านาจก็เป็นเอกสารสว่นหนึง่ที่ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมมาในกรณีที่ผู้ ถือ

หุ้นไมไ่ด้มาจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุด้วยตนเอง  

นายทวีศกัดิ์ พดัพาที ผู้ ถือหุ้น 

 ถามเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 27 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

อืน่ๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ สิน้ปี 2560 วา่ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายอะไรบ้าง  

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กวา่ล้านบาท ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายด้านการตลาดและสือ่โฆษณา และคา่ใช้จ่ายจาก

การขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย เช่น รถยนต์ของธนาคาร นอกจากนี ้ยงัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพิมพ์

แบบฟอร์ม และเคร่ืองเขียน (stationery) ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายจากการตัง้ส ารอง (Provision) ที่ต้องตัง้เผ่ือการ

เรียกร้องภาระผกูพนัภายใต้ Letter of Guarantee  ในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึ่งเกิดจากการ write 

off ระบบ IT ที่ธนาคารหยดุประกอบธุรกิจเก่ียวกบั Credit Card  อย่างไรก็ดี ส าหรับการเปิดเผยรายละเอียดในเร่ือง

อื่นๆ ในงบการเงินนัน้ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผู้ สอบบญัชีของธนาคารได้ปฏิบตัิโดย

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี  

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น 

 ถามวา่ หากธนาคารได้รับเงินทนุที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุครัง้นีป้ระมาณ 4,000 ล้านบาทแล้ว สดัสว่นการตัง้

ส ารองส าหรับหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL จะเป็นจ านวนเทา่ไร และในปี 2562 จะมีการตัง้ส ารองฯ เพิ่มขึน้หรือไม่

เพื่อให้เทียบเคียงกบัคา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม  
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นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ ธนาคารตัง้เป้าที่จะเพิ่มอตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สนิเช่ือ (Loan Loss Coverage) จากร้อยละ 

93 ณ สิน้ปี 2560 เป็นร้อยละ 100 ในปี 2561  ซึง่จะท าให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งขึน้ และยงัไมม่ีแผนใน

การเพิ่มสดัส่วนดงักลา่วเป็นร้อยละ 140-150 ในอนาคตอนัใกล้ แต่ในขณะเดียวกัน ธนาคารจะพยายามขาย NPL 

ออกไปบางสว่นเพื่อให้การตัง้ส ารองหนีใ้นอนาคตมีจ านวนลดลง ปัจจบุนั NPL ของธนาคารอยูท่ี่ประมาณ 12,000 ล้าน

บาท  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

 แสดงความเห็นเก่ียวกบัผลงานของฝ่ายจดัการและเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งให้มีความ

กระชบัมากขึน้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึน้ให้แก่ธนาคาร รวมทัง้เห็นด้วยที่ธนาคารมีการขาย NPL บางสว่นออกไปเพื่อลด

ความเสีย่งจากการเพิ่มขึน้ของ NPL ในอนาคต 

 นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงว่า ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่องด้วยความระมัดระวังและรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ตลอดเวลาโดยการบริหารอตัราสว่นสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ซึ่งอยู่ใน

ระดับร้อยละ 95-97 ส่วนเงินที่เหลือจะน าไปบริหารสภาพคล่อง ซึ่งผู้ ถือหุ้ นเสนอแนะให้น าไปลงทุนเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนที่สงูขึน้  

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น    

 ถามว่า การเพิ่มทนุในครัง้นี ้เกิดจากการที่ธนาคารจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม ่หรือ IFRS 9 ซึง่จะมีผลใช้บงัคบักบัธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 ใช่หรือไม ่และการท่ีธนาคารมีบริษัทลกูหลาย

แหง่ จะท าให้ธนาคารมีความเสีย่งในการตัง้ส ารองฯ เพิ่มขึน้หรือไม ่ 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัแผนงานของธนาคารในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าตามที่ได้ชีแ้จงไปแล้ว 

รวมถึงการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงระบบบญัชีเป็น IFRS 9   CIMB Group ซึ่งเป็น

บริษัทแม่ของธนาคารที่มาเลเซียได้เร่ิมใช้ IFRS9 แล้วในปีนี ้ซึ่งท าให้ธนาคารทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึน้ได้ ส าหรับบริษัทลกูของธนาคารนัน้ มีจ านวนไมม่ากเพียง 3 แหง่ ได้แก่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั ซึง่ท า

ธุรกิจเก่ียวกบัการปลอ่ยสนิเช่ือรถยนต์  บริษัท เวิล์ด ลสี จ ากดั ท าธุรกิจในการปลอ่ยสนิเช่ือรถจกัรยานยนต์ และบริษัท 

ซีที คอลล์ จ ากดั ท าธุรกิจการเรียกเก็บหนี ้ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งโอนธุรกิจมาให้ธนาคารเพื่อบริหารเอง  อย่างไรก็ดี ใน

การพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี ธนาคารจะมอง เป็นภาพรวม คือเป็นงบการเงินรวม 

(Consolidated Financial Statement) ซึง่จะรวมผลประกอบการของบริษัทลกูเข้ามาด้วย อยา่งไรก็ดี ธนาคารมีการตัง้

ส ารองหนีส้ญูไว้จ านวนหนึง่ซึง่เพียงพอส าหรับรองรับการเปลีย่นระบบบญัชีไปสู ่IFRS 9 ส าหรับปัญหาเก่ียวกบัสถานะ
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ของลูกหนี ้ธนาคารได้มีการปรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ conservative มากขึน้ เช่น การประเมินราคา

เคร่ืองจกัรเป็นหลกัประกนัในการปลอ่ยสนิเช่ือ ได้มีการค านงึถึงมลูคา่ของเคร่ืองจกัรที่จะลดลงอยา่งมากหากลกูหนีเ้ป็น 

NPL และไมม่ีการใช้งานเคร่ืองจกัรในการผลติ เป็นต้น ดงันัน้ การตัง้ส ารองในช่วงปีที่ผ่านมา จึงได้ค านึงถึงผลกระทบ

ของการลดลงของมลูคา่หลกัประกนัไว้แล้ว 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น 

 ถามเก่ียวกบัตวัเลขจ านวนเงินประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมปี 2560 ซึ่งเกิดจากหนี ้

สญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่วา่จะมีการปรับเพิ่มขึน้เมื่อมีการใช้ IFRS 9 หรือไม่ นอกจากนัน้ อยาก

ทราบวา่ธนาคารมีการเรียกเก็บหนีส้ญูหรือมีการขายหนี ้NPL ออกไปบ้างหรือไม ่

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ การเพิ่มขึน้ของเงินส ารองฯ จะเกิดจากการตัง้ส ารองทัว่ไปและตัง้ส ารองส าหรับหนีท้ี่ไหลเป็น NPL ซึ่งเป็นหนีท้ี่

มีการจดัชัน้และจะต้องมีการตัง้ส ารองเต็มจ านวนหลงัจากหกัมลูค่าหลกัประกนัแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย 

 นอกจากนัน้ ธนาคารมีการขายหนี ้NPL ออกไปบางสว่นซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการธนาคารในการอนมุตัิ โดยปกติ

แล้วในการด าเนินงาน ธนาคารจะต้องประเมินมลูค่าที่เหลือของหนี ้NPL ต้นทนุในการเรียกเก็บหนีใ้นอนาคต รวมทัง้

โอกาสในการเรียกเก็บหนีไ้ด้เทียบกบัราคาที่ธนาคารได้รับการเสนอซือ้จากผู้ที่สนใจจะซือ้หนี ้NPL เพื่อท าการวิเคราะห์

วา่วิธีใดเหมาะสมที่สดุในการบริหารจดัการหนี ้NPL นัน้ๆ  

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น 

 ถามวา่คา่เงินริงกิตของประเทศมาเลเซียที่ลดลงจะสง่ผลกระทบตอ่ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย หรือไมอ่ยา่งไร 

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แช็บ เด๊า เม็ง  รองประธานกรรมการ 

 ชีแ้จงว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเมืองของประเทศมาเลเซียจะไม่ส่งผลกระทบกับธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย 

เนื่องจากผลประกอบการของกลุม่ CIMB ในไตรมาส 2/2561 ที่เพิ่งประกาศเมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมา  กลุม่ CIMB มีผล

ก าไรประมาณ 3.6 พนัล้านริงกิตในคร่ึงปีแรก ซึง่เป็นผลก าไรสงูสดุในประวตัิศาสตร์ของกลุม่ CIMB 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสยีง โดยแจ้งวา่ วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 2,271,017,070.50 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 4,542,034,141 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นซึ่ง   
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.87 บาท    
ตอ่หุ้น  โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 28,560,804,225 97.3923 

2. ไมเ่ห็นด้วย    764,702,892  2.6076 

3. งดออกเสยีง 0  0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร 

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระที่ 2   ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร โดยเสนอใช้ข้อความ
ดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสบิสีบ่าท) 

แบง่ออกเป็น 34,822,261,748 หุ้น (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสอง
แสนหกหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยสีส่บิแปดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น   
หุ้นสามญั 34,822,261,748 หุ้น (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสอง

แสนหกหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยสีส่บิแปดหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น  (-)” 
 

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้น าข้อมูลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม      
ผู้ ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง โดย
แจ้งวา่ วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคารในวาระท่ี 2 ตามที่เสนอข้างต้น ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการธนาคาร
หรือกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่           
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่และ/หรือค าแนะน าของ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย  28,563,582,897 97.4018 

2. ไมเ่ห็นด้วย      761,924,220   2.5981 

3. งดออกเสยีง 0   0.0000 

4. บตัรเสยี 0   0.0000 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัออกใหม่ จ านวน 4,542,034,141 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท
ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถอืหุ้นในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิมโดย
เสนอขายในราคา 0.87 บาทต่อหุ้น (“Rights Offering”) และก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน               

 ประธานฯ  ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น  

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 
1. เพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนส ารองไว้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน

ธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
2. เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะเงินทนุของธนาคารอนัสบืเนื่องจากการกนัส ารองเผ่ือหนีส้ญูที่เพิ่มขึน้ 
คณะกรรมการจึง เห็นควรให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

15,140,113,803.50  บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
4,542,034,141 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) และขออนมุตัิหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงันี ้

(1) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารจ านวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 
หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นให้
ปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน 

(2) ทัง้นี ้กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรรอบแรกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะด าเนินการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลา่ว รวมถึงเศษหุ้นท่ีได้จากการปัดเศษของหุ้นทิง้ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซือ้หุ้นเกิน
สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนักับหุ้นที่ได้รับการจดัสรร และในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือรวมถึงเศษ
หุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิง้มีจ านวนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้น
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สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิง้ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัสว่น
หุ้นสามญัเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ธนาคารจะด าเนินการจดัสรรหุ้นที่
เหลอืและเศษหุ้นท่ีได้จากการปัดเศษของหุ้นทิง้ดงักลา่วไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรอีก  

(3)  มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร            
มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสทิธิจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) การช าระค่าหุ้น อตัราสว่นการจองซือ้
หุ้น การจองซือ้เกินสทิธิ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้า
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว (3) ลงนามในค าขออนญุาตใดๆ ค าขอ
ผอ่นผนัตา่งๆ เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการจดัการ
และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารเข้าจดทะเบียน    
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้น าข้อมลูที่กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่งๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น 

 ถามเก่ียวกบัอตัราสว่นของ Pre Provision Operating Profit  และ Loan Loss Coverage ในไตรมาส 3/2561 และ 

ไตรมาส 4/2561  

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงวา่ ก าไรก่อนตัง้ส ารองและก่อนหกัภาษีของธนาคารหรือ Pre Provision Operating Profit  เป็นตวัเลขที่แสดงถึง

ความสามารถในการสร้างรายได้ของธนาคาร แต่การเกิดหนี ้NPL จะสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารโดย

จะต้องมีการตัง้ส ารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ในปีนีธ้นาคารต้องมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้เพื่อให้มี Loan Loss Coverage 

ประมาณร้อยละ 100   ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ส าหรับในช่วงคร่ึงปีหลงั ธนาคารยงัคงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถ

ในการท าก าไรหรือ Pre Provision Operating Profit  ในขณะที่ในอนาคตหลงัจากปีนี ้คาดว่าตวัเลขส ารองเผ่ือหนี ้

สงสัยจะสูญน่าจะลดลง เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญมีจ านวนเพิ่มขึน้อัน

เนื่องมาจากการไหลของหนีป้กติไปเป็นหนีท้ี่มีปัญหา ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และมีการตัง้ส ารองหลงัจาก

หกัมลูค่าหลกัประกนัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลงัจากปีนี ้เศรษฐกิจโดยรวมมี
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แนวโน้มดีขึน้  และปัญหาเก่ียวกบัหนีเ้สยีก็คาดวา่จะลดลงเช่นเดียวกนั 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น       

 ถามเก่ียวกบังบการลงทนุใน Mobile Banking Application  

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ชีแ้จงว่า ปัจจุบันลูกค้าใช้บริการ Digital Banking มากขึน้ ดังนัน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงพิจารณาการน าเงินบางสว่นมาลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการให้บริการ

ลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ โดยวงเงินท่ีน ามาลงทนุด้านเทคโนโลยี ขึน้อยูก่บัขนาดของธุรกิจและการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งหาก

เทียบฐานลกูค้าของธนาคารกบัธนาคารแห่งอื่น ธุรกิจของธนาคารมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยฐานลกูค้าของธนาคารมี

ประมาณ 800,000 - 1,000,000 ราย ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่มีลกูค้าประมาณ 10-15 ล้านราย ดงันัน้ สดัสว่นในการ

ลงทนุด้านเทคโนโลยี จึงคอ่นข้างแตกตา่งกนัมาก 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

 กลา่วเสริมวา่ ปัจจบุนัการท าธุรกิจธนาคารมีการแขง่ขนักนัคอ่นข้างสงู  เนื่องจากมีการให้บริการธุรกรรมที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนั เช่น การออกตราสารหนี ้การระดมเงินสกุลเงินดิจิตอล (crypto-

currency)  หรือแม้กระทัง่การเข้ามาของ Fin Tech ซึ่งท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นโลก online มากขึน้ 

ทกุคนจึงต้องมีการปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดได้ในกระแสดิจิตอลที่เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิต  การเพิ่มทนุ

ของธนาคารก็เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น นอกเหนือจากเพื่อการลงทุนแล้ว ก็เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความ

คลอ่งตวัและปรับเข้ากบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

 เสนอให้ธนาคารพิจารณาลดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ากราคาหุ้นละ 0.87 บาท เป็นราคาหุ้นละ 0.80 บาท  

 เสนอแนะให้ธนาคารวิเคราะห์ต้นทนุกบัประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการขายหนี ้NPL   

 แสดงความเห็นวา่ แม้ CIMB Bank Berhad จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 94.11  ก็ขอให้ธนาคารยงัคงสถานะเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น 

 กลา่วช่ืนชมที่ธนาคารได้มีการริเร่ิมเปิดสาขาของธนาคาร (banking agent) ในร้านสะดวกซือ้เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งท าให้

ลดต้นทนุในการประกอบการลง  
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจ้งให้ทราบวา่ วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ
จัดสรรหุ้นสามญัออกใหม่ จ านวน 4,542,034,141 หุ้น  โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
ธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้ นในอัตรา 3 หุ้ นใหม่ ต่อ 20 หุ้ นเดิม โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาท ต่อหุ้ น (“Rights 
Offering”) และก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ 
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 28,564,143,645 97.4021 

2. ไมเ่ห็นด้วย 761,855,791 2.5978 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ทัง้นี  ้คณะกรรมการ

ธนาคารจะด าเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารให้ดีที่สดุเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้
กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ และขอปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

 
ลงช่ือ - จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช - ประธานท่ีประชมุ 

        (นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช) 

 

 

ลงช่ือ        - เศรษฐจกัร ลยีากาศ - เลขานกุารบริษัท 

         (นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ) ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 


