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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัที  22 พฤษภาคม 2563  
 
เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 26 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 25 
 2.  รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
 3.  รายนามและประวตัิกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับการเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก

วาระหนึง และกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับการเลอืกตั งเป็นกรรมการใหม ่ 
 4. รายนามและประวตัิกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 5.  นิยามกรรมการอิสระ 
 6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 7. คําชี แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะ และหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 8. ขั นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 26 
 9. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 
  11. แผนทีแสดงสถานทีประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น     
ครั งที 26 (“ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น”) ในวนัศกุร์ที 26 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั น 9 ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ต่อมา เมือรัฐบาลได้ประกาศข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที 7) ผอ่นคลายการบงัคบัใช้บางมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิมเตมิ
จากทีได้ผอ่นคลายไว้แล้ว โดยหนึงในมาตรการผอ่นคลายครั งนี  ได้อนญุาตให้ห้องประชมุในโรงแรมเปิดดําเนินการสําหรับ
การประชมุผู้ ถือหุ้นได้ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารของธนาคาร จึงได้พิจารณาและเห็นควรอนมุตัิ
ตามอํานาจอนมุตัิทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เปลียนสถานทีจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น จากห้องออดิทอเรียม 
อาคารสํานกังานใหญ่ของธนาคาร เป็นห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดําร ิแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี   

 

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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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 25 เมือวันที 18 เมษายน 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 25 ได้จดัขึ นเมือวนัที 18 เมษายน 2562 โดยมีสําเนารายงาน
การประชมุตามทีแนบมาพร้อมนี  (สิงทีสง่มาด้วย ลาํดบัที 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 25 ซึงจดัขึ น
เมือวันที 18 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือ
หุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562 ไว้ในรายงาน
ประจําปี 2562 (สิงทีสง่มาด้วย ลาํดบัที 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
เพือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

การออกเสยีงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ไมต้่องมีการออกเสยีงลงคะแนน เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ 

 
วาระที 3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ในวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่    
ผู้ ถือหุ้น ในวนัที 24 เมษายน 2563 ตามรายชือทีกําหนด ณ วนัที 10 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี เพือ
ไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทีจะได้รับเงินปันผล จากการทีคณะกรรมการได้มีมติในทีประชุมคราวเดียวกนั ให้เลือน
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นซึงกําหนดไว้เดิมในวนัที 24 เมษายน 2563 สืบเนืองจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ซึงยงัไมค่ลีคลายและไมอ่าจคาดเดาสถานการณ์ลว่งหน้าได้ อีกทั ง เพือลดความเสียง
ในการแพร่ระบาดระหวา่งการประชมุทีมีการรวมกนัของคนหมูม่าก  ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลนั น ได้ดําเนินการ
ภายในเวลาทีกําหนดไว้ในมาตรา 115 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 คือภายในหนึงเดือนนบัแตว่นัที
คณะกรรมการลงมติ 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562         
ในอตัราหุ้นละ 0.005  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทั งสิ น 174,111,309  บาท ซึงเป็นการจ่ายใน
อตัราทีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยภายหลงัจาก
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ธนาคารยงัคงมีเงินกองทนุทีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารได้
อยา่งตอ่เนือง 
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รายละเอียดเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 และปี 2561  

 ปี 2562 ปี 2561 
กําไรสทุธิ (บาท) 424,047,410 -804,282,341 
จํานวนหุ้น    34,822,261,748 34,822,261,748 
เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.005 - 
รวมเป็นเงินจา่ยปันผลทั งสิ น (บาท)    174,111,309 - 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพือรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ในอตัราหุ้นละ 0.005 บาท 
เพือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของธนาคารทีกําหนดให้คณะกรรมการ
รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทีได้ดําเนินการไปแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป และจะ
ไมม่ีการเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพิมเติมอีก 

การออกเสยีงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ไมต้่องมีการออกเสยีงลงคะแนน เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 
ธันวาคม 2562 

 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึงกําหนดให้บริษัทมหาชน
จํากดัต้องมีการจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปีสิ นสดุ ณ รอบปีบญัชี และนําเสนอตอ่ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสดุ ณ วนัที 31 
ธันวาคม 2562 ซึงบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนาม
รับรองงบการเงินดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2562  สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี  

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ธนาคารและบริษัทย่อย  ธนาคาร หน่วย 

สนิทรัพย์รวม 391,907 385,149 ล้านบาท 
หนี สนิรวม 353,386 350,224 ล้านบาท 
รายได้รวม 14,154 9,063 ล้านบาท 
กําไรสทุธิ 1,502 424 ล้านบาท 
กําไรตอ่หุ้น 0.04 0.01 บาท 

 (รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย ลําดบัที 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 ทีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือ
หุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2562  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 424,047,409.43 บาท 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอทีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2562 เป็น
สํารองตามกฎหมายจํานวน 21,300,000 บาท ทั งนี  เพือเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535     
มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 44 ซึงกําหนดให้ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทุน
สาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี จะมจํีานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจํานวน 
174,111,309 บาท (ตามวาระที 3)  และส่วนทีเหลือให้โอนไปเป็นกําไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรรยกไปงวดหน้า
จํานวน 228,636,100.43 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรกําไรประจําปี 2562 ตามทีคณะกรรมการเสนอ  

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ          
ผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 6 พิจารณาเลือกตั งกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง 

และเลือกตั งกรรมการใหม่   
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 
18  กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั ง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพงึมีออก
จากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ และกรรมการซึงพ้นจาก
ตําแหนง่นั น อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ซึงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี  มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหนง่
ตามวาระและอาจได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีก จํานวน 3 คน ได้แก่   

 

 

 

1. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ  
2. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั กรรมการ  
3. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการ 
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คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เสนอแนะให้
คณะกรรมการธนาคารนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั งกรรมการ 2 คน ทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมลั อาฮ์มดั และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง สําหรับตําแหน่งทีว่างลงจากการทีนางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระแจ้งความประสงค์ไมรั่บคดัเลือกเข้าดํารงตําแหน่งต่อในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี  คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการเสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนําเสนอนายอนนต์  สิริแสง
ทกัษิณ เพือรับการคดัเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระคนใหม ่แทนนางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ 

ทั งนี  บคุคลทีได้รับการเสนอชือเลอืกตั งเป็นกรรมการทั ง 3 คนดงักลา่ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
ด้านการเงิน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และด้านกลยุทธ์/ระหว่างประเทศ และมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง 

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพือเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการ ระหว่างวนัที 1 ตลุาคม 2562 ถึง วนัที 31 ธันวาคม 2562 ตาม
หลกัเกณฑ์และขั นตอนทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั งนี  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ามายัง
ธนาคาร   

ในระหวา่งทีธนาคารยงัไม่สามารถจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพราะสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
นั น กรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ยงัคงปฏิบตัิหน้าทีกรรมการของธนาคารอยูต่อ่ไป 
จนกวา่จะมีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ ตามการผอ่นผนัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการ (ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย) เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และเห็นควรให้นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพืออนุมตัิ
เลอืกตั งกรรมการทีออกจากตาํแหนง่ตามวาระจํานวน 2 คน ได้แก่  เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั และนายอดศิร 
เสริมชัยวงศ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และอนุมตัิเลือกตั ง นายอนนต์  สิริแสงทกัษิณ ให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการอิสระคนใหม ่แทนนางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ   

คณะกรรมการเห็นว่าบคุคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งเป็นกรรมการทั ง 3 คนดงักลา่ว เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้    
มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทกัษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านทีเป็นประโยชน์กบัธนาคาร เต็มใจที
จะอทิุศเวลาและความพยายามให้กบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั งมีประวตัิการทํางานทีโปร่งใสและสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ รวมถึงมคีณุสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการตามข้อกําหนดและกฎหมายทีบงัคบัใช้ และ
ข้อบงัคบัของธนาคาร นอกจากนี  การแตง่ตั งบคุคลทั งสามเป็นกรรมการได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว 

ทั งนี  ข้อมูลของกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ทีประชุมเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง จํานวน 2 คน และผู้ ทีได้รับการเสนอชือเพือเลอืกตั งเป็นกรรมการอิสระคนใหม ่จํานวน 1 คน ปรากฏ
ตามสิงทีสง่มาด้วย ลาํดบัที 3 

 



- 6 - 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือ
หุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ได้เสนอแนะให้มีการปรับ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี และภาระหน้าทีในการปฏิบตัิงานของ
กรรมการซึงปัจจบุนัได้มีการขยายขอบเขตเนืองจากลกัษณะธุรกิจทีซบัซ้อนขึ นและการเปลียนแปลงตา่งๆในระบบธนาคาร
พาณิชย์ 

เนืองจากธนาคารจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทีเป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั น           
เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์         
จึงไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 คิดเป็นจํานวนรวม 11,270,000 บาท เทียบกับ 12,890,000 บาท ในปี 2561 โดย
รายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนได้นําเสนอไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารใน         
ปี 2562 และ ปี 2561” ในส่วน “โครงสร้างการจัดการของธนาคาร” ของรายงานประจําปี  ทั งนี  ธนาคารไม่มีการจ่าย
คา่ตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึงไมใ่ช่คา่ตอบแทนตามปกติแก่กรรมการนอกเหนือจากคา่ตอบแทนทีรายงานไว้นี  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิปรับอตัราค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ยประจําปี  2563 ตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง  

รายละเอียดเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 และปี 2562 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ                     บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

ปี 2562 
ปี 2563 

(อัตราใหม่ทีนําเสนอ) 

 ค่ารับรอง 
(รายเดือน) 

ค่าเบี ยประชุม  
(รายเดือน)  

ค่าเข้าประชุม 
  

ค่าเบี ยรายเดือน
(ประจาํตาํแหน่ง   

กรรมการ)  

ค่าเบี ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 
 

• ประธานกรรมการ 70,000 71,500 58,500 140,000 50,000 50,000 
• กรรมการ  - 24,000 20,000 -  50,000 50,000 

 

หมายเหต:ุ  

1. กรรมการเป็นผู้ เสียภาษีเงินได้เอง 

.      คา่เข้าประชมุจะจ่ายเพียงครั งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจํานวนครั งของการประชมุตอ่เดือน 
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2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  
                      บาท/คน 

 ตาํแหน่ง 

ปี 2562 ปี 2563 
(อัตราใหม่ทีนําเสนอ) 

ค่าเบี ยประชุม      
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 
(รายครัง) 

ค่าเบี ยรายเดือน
(ประจาํตาํแหน่ง   

กรรมการ 

ค่าเบี ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 
(รายครัง) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการ 39,600  32,400  50,000 - 50,000 
• กรรมการ 22,000  18,000  - - 50,000 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ยอืนๆ  ได้แก่ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหาและการกํากบัดแูลกิจการ,  Board Risk and Compliance Committee   
• ประธานกรรมการ 28,600  23,400  50,000 - 50,000 
• กรรมการ 22,000  18,000  - - 50,000 

หมายเหต:ุ  

1.  กรรมการเป็นผู้ เสียภาษีเงินได้เอง 

2.  คา่เข้าประชมุจะจ่ายตามจํานวนครั งของการประชมุ 

 

เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกียวกบับทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจําปี 2562 เพือเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการ
พิจารณา 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้น
ทีมาประชมุ 

 

วาระที 8 พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2563 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึงกําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั ง
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตั งผู้สอบบญัชีรายเดิมให้ทําหน้าทีตอ่ไปอีก
ก็ได้ ทั งนี  โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีกระบวนการคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี 2563 และเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวน
เงินค่าสอบบญัชีรายละเอียดดงันี  
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1) ให้แต่งตั งผู้สอบบญัชีแห่งสํานกังานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตามรายชือ
ต่อไปนี  เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารประจําปี 2563 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงดงัรายชือต่อไปนี      
มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขที 
จํานวนปีทีสอบบญัชี 

ให้กบัธนาคาร 
เป็นผู้สอบบญัชี 

ให้กบัธนาคาร 
ตั งแตปี่ 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 5339 3 2560 
2. นางสาวสนิสริิ  ทงัสมบตัิ 7352 - - 
3. นายไพบลู  ตนักลู 4298 - - 

 

ทั งนี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีทีมีชือเสียง มีความเป็นอิสระรวมทั งมี
ความรู้ ความเชียวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจดัการทีดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอืนๆ ของ
ธนาคาร โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชือข้างต้น และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียหรือรายการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทั งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว  

2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนประจํา ปี  2563 เ ป็นจํานวนเ งิน 14,924,000 บาท                        
อนัประกอบด้วย 
 

 

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

 

ค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืน
2563
(บาท)

2562
(บาท)

เพิมขึ น/(ลดลง)
(ร้อยละ)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย 12,039,000 9,539,000 26.2
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย สาขาเวียงจันทน์ 435,000 435,000 0.0
บริษัทย่อย 2,450,000 1,950,000 25.6

   รวมค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนของ
   กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย

14,924,000 11,924,000 25.2
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ค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (“กลุ่มธนาคาร”) สําหรับปี 2563 รวมเป็นจํานวนเงิน
ทั งสิ น 14,924,000  บาท โดยมอบอํานาจให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินคา่ตอบแทนให้ผู้สอบบญัชีเพิมเติมได้
ตามทีเห็นสมควรในกรณีทีธนาคารให้ผู้สอบบญัชีดําเนินการอืนๆ ทั งนี  ค่าสอบบญัชีในปี 2563 ทีเสนอเพิมขึ นจากคา่สอบ
บญัชีปี 2562 ร้อยละ 25.2  เนืองจากมีคา่ตรวจสอบทีเกียวข้องกบั TFRS9    

สําหรับค่าตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา กลุม่ธนาคารได้รับบริการอืนจากสํานกังานสอบบญัชีที
ผู้สอบบญัชีสงักดัเป็นจํานวนเงิน 6,600,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เห็นควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตั งให้ นายบญุเลิศ  กมลชนกกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5339 และ/
หรือ นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 7352 และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 
4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของกลุ่มธนาคารประจําปี 2563 โดย
กําหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจํานวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบ         
ค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 2,885,000 บาท       
รวมจํานวนเงินคา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอืนของกลุม่ธนาคารปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 14,924,000 บาท   

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ           
ผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุม   
 ผู้ถอืหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบญัชี การเงนิและการสอบบัญชี ข้อ 43 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   

() คณะกรรมการเห็นชอบให้แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 25 ในสว่นของการประชุมคณะกรรมการผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ เนืองจาก
เห็นว่าข้อความเดิมทีแก้ไขเมือปี 2562 เพือให้ธนาคารสามารถประชมุคณะกรรมการผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที 74/2557 เรืองประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบบัลงวนัที 27 มิถนุายน 2557 ได้
นั น ไม่เอื อประโยชน์ให้ธนาคารสามารถประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ฉบบัลงวนัที 18 เมษายน 2563 (“พระราชกําหนดฯ”) ซึงผอ่นคลายหลกัเกณฑ์การประชมุผา่นสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีกําหนดไว้เดิม โดยไม่บงัคบัให้ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจกัร และไม่บงัคบัให้ผู้ เข้าร่วมประชุม
อยา่งน้อยหนึงในสามขององค์ประชมุต้องอยูใ่นสถานทีเดียวกนั  

นอกจากนี  คณะกรรมการเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคบั ข้อ 30 ในหมวดการประชุมผู้ ถือหุ้น เพือให้อํานาจคณะกรรมการ
พิจารณาจดัประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ได้ด้วย  

ทั งนี  การประชุมคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทําตามรูปแบบ วิธี แนวทาง เงือนไข และ
มาตรฐาน ตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ คําสังทีเกียวข้อง และ/หรือ บงัคบัใช้ รวมถึงกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ คําสังทีเกียวข้อง และ/หรือ บงัคบัใช้ ทีอาจมีการแก้ไขเพิมเติมในภายหลงั  
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() คณะกรรมการเห็นชอบให้แก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 43 ของธนาคาร เพือให้คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจ (1) จัดสรรเงิน
กําไรสทุธิทีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และนําเงินกําไรสทุธิทีเกิดขึ นตามบญัชี     
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ และงบการเงินของธนาคารทีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เป็นเงินสาํรองตา่งๆ หรือ
เป็นทนุสํารองเพือเป็นเงินกองทนุของธนาคารได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และ (2) เปลียนแปลงเงินสํารองที
เป็นเงินกองทนุหรือเงินสาํรองตา่งๆ ทีได้จดัสรรไว้แล้วได้ ตามทีเห็นสมควร 

เพือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ธนาคารแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ   
ข้อ 25  หมวด 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี ข้อ 43 ดงันี   

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
หมวด 4 

คณะกรรมการ 
 
ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ และใน
การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึงได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม เ ว้นแต่ในกรณีจําเป็นเ ร่งด่วนเพือรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอืนและกําหนดวนั
ประชุมให้เร็วกว่านั นก็ได้ ทั งนี  หากการประชุมในคราวนั นเป็นการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัด
ประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ประธานกรรมการกําหนดวนัและนดั
ประชมุภายในสบิสีวนันบัแตว่นัได้รับคําร้องขอ 
 ประธานกรรมการ หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ อาจกําหนดให้จดัการประชุมคณะกรรมการผา่น
สือ อิ เล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้าร่วมประชุมทั งหมดจะต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรขณะทีมีการประชุม และกรรมการทีเข้าร่วมประชุม
จํานวนไมน้่อยกวา่หนึงในสามขององค์ประชมุจะต้องอยูใ่นทีประชมุ
แห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมทีมี
กระบวนการรักษาความมันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการ
บนัทกึเสยีง หรือทั งเสยีงและภาพ (แล้วแตก่รณี) ของกรรมการ 

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 และในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึงได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอืนและกําหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านั นก็ได้ ทั งนี  หากการประชุมใน
คราวนั นเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
ส า ม า ร ถ จัด ส่ ง ห นั ง สื อ นัด ป ร ะ ชุม โ ด ย จ ด ห ม า ย 
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไปอาจร้องขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวนัและนดัประชมุภายในสิบสีวนันบัแต่
วนัได้รับคําร้องขอ 

ประธานกรรมการ หรือบุคคลที ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกําหนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ได้  ตามแบบ วิ ธีการ แนวทาง เงื อนไข และ
มาตรฐาน ที กําหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และ/หรือคําสั งใดๆ ทีบังคับใช้และ/หรือ
เกียวข้อง รวมถงึกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ผู้ เ ข้า ร่วมประชุมตลอดการประชุม รวมทั ง ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการบันทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพื นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรือง มาตรฐานการรักษา
ความมันคงความปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 ลงวนัที 24 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ไขเพิมเตมิ 

หรือคําสั งใดๆ ดังกล่าวทีอาจมีการแก้ไขเพิมเติม
ในภายหลัง 
 
 

หมวด  
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมสามัญประจําปีภายในสีเดือนนับแต่วันสิ นสุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืน ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใด
ก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 

หมวด  
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสีเดือนนบัแต่วนั
สิ นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอืน ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ 
แนวทาง เงือนไข และมาตรฐาน ที กําหนดโดย
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคาํสังใดๆ ที
บังคับใช้และ/หรือเกี ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสั งใดๆ ดังกล่าวที
อาจมีการแก้ไขเพิมเติมในภายหลัง 

 
หมวด 6 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี
 

ข้อ 43.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร 
ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินกําไรสว่นทีเหลอืจากการจ่ายเงินปันผล ให้จดัสรรเป็นเงินสาํรอง
ตา่งๆ ได้ ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นได้เป็นครั งคราวเมือเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนั น 

หมวด 6 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

 
ข้อ 43.  ห้ามจ่ายเ งินปันผลจากเ งินประเภทอืน
นอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

 คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ทีเหลอืจากการจ่ายเงนิปันผลตามมติทีประชุม         
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิ       
การแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 
การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี ข้อ 43   โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ รวมทั งอนุมตัิการดําเนินขั นตอนต่างๆ ตาม
ข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูล ได้แก่ การแจ้งการแก้ไขเปลียนแปลงดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
การจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อนัรวมถึงการให้บคุคลทีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบั
ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมข้อความตามคําสังของนายทะเบียน     
โดยการแก้ไขเพิมเติมดงักลา่วจะต้องไมก่ระทบตอ่สาระสาํคญัของข้อบงัคบัของธนาคาร 

การออกเสยีงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมตอินมุตัิไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นทีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในทีประชมุ 

 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป 
 
  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอก
กลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
(ถ้ามี) หรือ นําเงินกําไรสุทธิทีเกิดขึ นตามบัญชีงบ
ดุลและบัญชีกําไรขาดทุน งบการเงินของบริษัทที
ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
แล้ว เป็นเงินสํารองต่างๆ หรือเป็นทุนสํารองเพือ
เป็นเงนิกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการ
จะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอํานาจใน
การเปลียนแปลงเงินสํารองที เป็นเงินกองทุนหรือ
เงนิ  
สาํรองต่างๆ ทีได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามทีเห็นสมควร 
ยกเว้นทุนสาํรองตามข้อ 44 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครั งคราวเมือเห็นว่าบริษัทมี
กําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนั นและเมือได้จ่ายเงินปันผล
แล้วให้รายงานให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

 ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ใ ห้ ก ร ะ ทํ า ภ า ย ใ น
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไป
ยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน
ผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 
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วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการเลกิกิจการสาขาเวียงจนัทน์ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในเดือนมิถุนายน 2563 สภาแห่งชาติลาวได้ออกกฏหมายใหม่เกียวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบบั
แก้ไข) (“กฏหมายใหมด้่านการธนาคารของ สปป.ลาว”) โดยตามข้อกําหนดของกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป. 
ลาวนั น สาขาเวียงจันทน์ของธนาคาร (“สาขาเวียงจันทน์”) จะต้องเพิมเงินกองทุนขั นตําจาก 100,000,000,000 กีบ 
(350,000,000 บาท) เป็น 300,000,000,000 กีบ (1,050,000,000 บาท) ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึงเมือพิจารณาถึง          
การเปลียนแปลงทีคาดว่าจะเกิดขึ นกับสภาพการดําเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการธนาคารเห็นควรให้เลิกกิจการสาขา
เวียงจนัทน์ และเปลียนสถานะจากการเป็นสาขาของธนาคาร เป็นสาํนกังานตวัแทนของกลุม่ซีไอเอ็มบี 

ทั งนี  ตามกฏหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป.ลาว การเลิกกิจการสาขาเวียงจนัทน์ต้องได้รับการอนมุตัิจากธนาคาร
แห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) โดยธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้พิจารณาแล้วและไม่มีข้อคดัค้านแต่ประการใด 
นอกจากนี  ในการขออนมุตัิอยา่งเป็นทางการนั น ธนาคารแหง่ สปป. ลาว ให้ธนาคารขออนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ของธนาคาร รวมทั งให้ธนาคารนําสง่แผนการเลกิกิจการสาขาเวียงจนัทน์เพือให้ธนาคารแหง่ สปป. ลาว นําไปประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ     
การเลิกกิจการสาขาเวียงจนัทน์เพือให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป. ลาว และอนุมตัิให้ธนาคาร
ดําเนินการและปฎิบัติหน้าทีทุกประการตามข้อกําหนดของกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป. ลาว เพือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการเลกิกิจการสาขาเวียงจนัทน์ดงักลา่ว 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของ           
ผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 11 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 22 - 29 พฤษภาคม  2563 

ธนาคารได้จดัทํารายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น (สิงทีสง่มา
ด้วย ลาํดบัที 2 ตามแนบ) ซึงหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื สามารถตดิตอ่
ขอรับได้ทีงานเลขานุการบริษัท สาํนกักรรมการผู้ จัดการใหญ่ ตามทีอยูที่ระบขุ้างต้น  
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  อนึง เพือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 26 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิงขึ น ขอให้ท่าน   
ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําหนงัสือทีระบุชือผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสือมอบฉันทะซึงพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode)     
ไว้แล้ว (สิงทีสง่มาด้วย ลําดบัที 6) พร้อมหลกัฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม (สิงทีสง่มาด้วย ลําดบัที 7) มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริมการประชุม โดย
ธนาคารจะกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 26 ในวนัศกุร์ที 8 พฤษภาคม 2563 (Record 
Date) 

 

   

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                    (นางปฏิมา จําปาสตุ) 

          เลขานกุารบริษัท 

                                                                             โดยคําสังคณะกรรมการธนาคาร 

                                                                        ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบไดท้างเว็บไซต์ของธนาคารตังแต่วนัที 22 พฤษภาคม 2563 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 25 
ของ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

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

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 25 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดขึ นเมือวนั
พฤหสับดีที 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั น 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ 

3. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 

4. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ 

5. นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ 

6. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 

7. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ 

8. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั กรรมการ 

9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ 
ราชิด 

กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

กรรมการทีเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นครั งนี มีจํานวน 9 คน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90  ของกรรมการทั งหมด 

ผู้บริหารระดับสูงทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO)  

2. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสุด
ธุรกิจบริหารเงิน  
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3. นายพรชยั ปัทมินทร ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุ
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

4. นางบษุกร พทุธินนัทน์ ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

5. นางวรีมน นิยมไทย ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 

6. นางสาวสริิพร สนันไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

7. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

8. นายตนั คีท จิน  ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์  

9. นายประภาส ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสือสารองค์กร   

10. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง รักษาการ ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 

11. นายจิตติวฒัน์ กนัธมาลา ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ 

12. นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย 

13. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสงูสดุบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 

14. นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้ บริหารสูงสุด กํากับการปฏิบัติงาน และรักษาการ 
ผู้บริหารสงูสดุ สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้บริหารระดับสูงทีไม่เข้าร่วมประชุม 

1. 

2. 

นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ 

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 

ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสียง 

ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 

ผู้สอบบัญชีทีเข้าร่วมประชุม 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดย 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  

2. นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม  

3. นายชานนท์ ถาวรานนท์  
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ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม 

นายนิเวศ พนัธ์เจริญวรกลุ และ นางสาวธนพร รัตนพิเชฐกลุ จากบริษัท แชนด์เลอ่ร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากดั  

เริมประชุม เวลา 14.00 น. 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ ได้กลา่วขอบคณุและขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นครั งนี  และได้แจ้งให้ทีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 203 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 8,590,876 
หุ้น ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จํานวน 197 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 33,082,238,241 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชุมด้วย
ตนเองและผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะเป็นจํานวน 400 ราย และจํานวนหุ้นทีถือรวมกนัได้ทั งสิ น 33,090,829,117 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 95.0278 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทั งหมด ซึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของธนาคาร และได้มีการ
แจ้งสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ซึงรวมถึง 

1. สิทธิในการอภิปราย โดยก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานทีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้องกบัวาระนั น ๆ ในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
หลายทา่นต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเช่นกนั  

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลงัพิจารณา ขอให้ซกัถามหรือแสดงความเห็น
ในวาระอืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพือประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมและไม่กระทบผู้ ถือหุ้นโดย
สว่นรวม 

2. สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากบัจํานวนหุ้นทีถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมา

ต่อจากนั น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ทีประชุมทราบถึง
หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ โดยธนาคารได้
เชิญผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สกัการะ เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงการประชุมของ
ธนาคาร 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ เลขานกุารบริษัทได้ชี แจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสยีงสรุปดงันี  

กรณีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั น ๆ ในตอนท้าย
ของการรายงานวา่ “ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ” 

กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นให้เป็น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบเุครืองหมายถูก () ลงในกรอบสีเหลียมของบตัรลงคะแนนเสียงทีแจกให้ และยกมือขึ น 
เพือรอให้เจ้าหน้าทีของธนาคารรับบตัรลงคะแนนจากทา่นนํามานบัคะแนนเสยีง และจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทีไมย่กมือขึ นเพือแสดง
ตวัหรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีนั นได้ออกเสยีง “เห็นด้วย” 
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สาํหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นทีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” 
ในแต่ละวาระเท่านั น และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดงักลา่ว หกัออกจากคะแนนเสียงทั งหมดที
เข้าร่วมประชมุ สว่นทีเหลอืถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั น ๆ  

สว่นผู้ ทีมาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นทีได้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแล้วว่า “เห็น
ด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามทีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะซึงธนาคารได้บนัทกึคะแนนในวาระดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

นอกจากนี  ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ ดงันั น 
จํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชมุอาจมีการเปลียนแปลงไปตามจํานวนผู้ เข้าประชุมทีได้รับลงทะเบียน
ไว้ 

ผู้ ถือหุ้นทีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเริมแล้ว จะไม่นบัเป็นองค์ประชุมสาํหรับวาระการประชุมทีมีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ นแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ เกียวกบัการลงคะแนน 

เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 1/2561 เมือวันที 4 กันยายน 2561 

ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั งที 1/2561 ซึงจัดขึ นเมือวันที 4 
กนัยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุทีธนาคารได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นครั งนี แล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2561 เมือวนัที 4 กันยายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2561 เมือวนัที 4 กนัยายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี  



 

- 19 - 

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,091,033,558 100.0000 

2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2561 ของธนาคาร ซึงได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี แล้ว และขอให้นายอดิศร 
เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) เป็นผู้รายงานสรุปให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สาํหรับปี 2561 ตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี   

• ปี 2561 เป็นอีกปีหนึงทีภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูง ในส่วนของ
ธนาคาร ในปี 2561 ได้เริมดําเนินโครงการปรับปรุงธนาคารในทกุด้านหรือทีเรียกว่าโครงการ Fast Forward 
เพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน ระบบปฏิบตัิการ บุคลากร ตลอดจนด้าน Digital Banking 
เพือให้ธนาคารมีความสามารถในการแขง่ขนัและเติบโตไปสูก่ารเป็นธนาคารขนาดกลางตามเป้าหมายของ
โครงการ 

• ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้จากการดําเนินงาน 
(Operating Income) จํานวน 13,536 ล้านบาท เพิมขึ น 382 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 ในขณะทีธนาคารมี
ค่าใช้จ่าย (Expense) จํานวน 8,346 ล้านบาท เพิมขึ น 733 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 ซึงเกิดจากความ
จําเป็นทีธนาคารจะต้องลงทนุในด้านตา่ง ๆ เพือการเจริญเติบโต จึงทําให้ธนาคารมีกําไรสทุธิก่อนหกัสาํรอง
และภาษีอยูที่ 5,191 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ (Net Profit) จํานวน 6.9 ล้านบาท  

• ธนาคารมีเงินให้สนิเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีของกลุม่ธนาคารอยู่ที 226.3 พนัล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 
7.2 เมือเทียบกับเงินให้สินเชือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 โดยมาจากการเติบโตในธุรกิจขนาดใหญ่ และ 
ธุรกิจขนาดย่อย (Corporate and Consumer Businesses) กลุม่ธนาคารมีเงินฝากจํานวน 185.1 พนัล้าน
บาท เพิมขึ นร้อยละ 4.3 จากสิ นปี 2560 ซึงมีจํานวน 177.4 พนัล้านบาท ทําให้อตัราส่วนรายได้ดอกเบี ย
สทุธิต่อทรัพย์สิน (NIM) โดยเฉลียลดลงจากร้อยละ 3.89 เป็นร้อยละ 3.71 โดยประเด็นหลกัมาจากการที
ธนาคารเน้นการเติบโตในกลุม่ลกูค้าทีมีศกัยภาพสงู 
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• ธนาคารมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) เท่ากับร้อยละ 19.3 ซึงสงู
กวา่ปีทีผ่านมา อนัเนืองมาจากการเพิมทนุจํานวน 4.0 พนัล้านบาทในเดือน ตลุาคม 2561 สดัสว่นสนิเชือที
ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเชือรวม (NPL ratio) อยูที่ร้อยละ 4.3 ลดลงจากปี 2560 ซึงอยูที่ร้อยละ 4.8 

• ในช่วง 2-3 ปีทีผา่นมา ธนาคารมีแนวทางหลกีเลียงกลุม่ทีอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี ด้อยคณุภาพ จึงได้มีการ
ปรับตวัโดยสร้างการเติบโตในสว่นของสินเชือรายย่อยโดยเฉพาะสินเชือบ้านทีมีความเสียงตํา เช่นเดียวกบั
กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีการสร้างการเติบโตในกลุม่ลกูค้าทีมีศกัยภาพสงู ในขณะทีสินเชือเอสเอ็มอีมีการ
ปรับตวัลดลงจากประมาณ 40 พนัล้านบาทในปี 2559 เหลอืประมาณ 27 พนัล้านบาทในปี 2561 

• ในสว่นรายได้ทีไมไ่ด้มาจากดอกเบี ย มีการปรับตวัลดลงจากภาวะความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุ
ในปีทีผา่นมา  

• อตัราสว่นเงินสาํรองคา่เผือหนี สงสยัจะสญูตอ่สนิเชือด้อยคณุภาพ (Coverage ratio) อยูที่ร้อยละ 107.0 ซึง
เพิมขึ นจากปี 2560 ซึงอยูที่ร้อยละ 93.2  

• การตั งสาํรองสาํหรับหนี สญู หนี สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (provision) ลดลงร้อยละ 2.6 จาก
ปี 2560 แต่ในปี 2561 มีการตั งสํารองเพิมขึ นจํานวน 1,300 ล้านบาท เพือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับ
รองรับการเปลียนมาตรฐานบญัชีไปสู ่IFRS 9 ซึงจะมีการประกาศใช้ในปี 2563  

• หลังจากทีธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างเพือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา  
สิงทียืนยนัความพร้อมในการเจริญเติบโตของธนาคาร คือ ในปี 2561 ธนาคารได้มีการเสริมทีมงานทีมี
คณุภาพทั งทางด้านการขาย การติดตามหนี และด้าน Digital Banking เพือรองรับการเติบโตในปีต่อ ๆ ไป 
โดยจํานวนพนักงานได้มีการเพิมขึ นจากประมาณ 3,700 คน ในปี 2560 เป็นประมาณ 4,000 คน ในปี 
2561 ซึงในส่วนนี เป็นการเพิมขึ นของพนักงานในส่วนของลูกค้ารายย่อยจากประมาณ 2,300 คน เป็น
ประมาณ 2,600 คนในปี 2561 

• สาํหรับความคืบหน้าของธนาคารในโครงการ T18 หรือแผนการปรับปรุงธนาคาร ซึงได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2561 นั น จะเห็นได้วา่ อตัราสว่นเงินกองทนุชั นที 1 ทีเป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสียง ปรับสงูขึ น
จากร้อยละ 12.9 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2561 และผลกําไรจากกลุม่ลกูค้าบคุคลมีการปรับตวัดี
ขึ นจากขาดทนุทีประมาณ 318 ล้านบาท ในปี 2558 ตอนทีเริมโครงการฯ เป็นกําไรที 1,723 ล้านบาทในปี 
2561 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความเห็นว่า จากสดัสว่นการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการประชุมครั งนี มีเพียงร้อยละ 
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0.19 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทั งหมดของธนาคาร ซึงถือว่ายังน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าการทํา
ประชาสมัพนัธ์ของธนาคารยงัไม่ทัวถึงและเพียงพอทีจะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยรู้จกัธนาคารมากขึ น จึงขอให้
ฝ่ายจัดการและหน่วยงานที ทําหน้าทีสือสารองค์กรช่วยประชาสัมพันธ์ธนาคารให้เป็นที รู้จักกับ
บคุคลภายนอกมากขึ น เพือสร้างความเชือมันให้กบันกัลงทนุรายย่อยและความน่าเชือถือสาํหรับผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาวตอ่ไป 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

• ตั งข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีสนิทรัพย์สว่นของเจ้าของสงูขึ นทกุปี  ซึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
ดงักลา่ว จึงเสนอแนะว่าธนาคารควรมีการดําเนินการต่าง ๆ เพือแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร 
เช่น การจดัโรดโชว์ (road show) เพือแสดงผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร และโครงการขยาย
ธุรกิจใหม ่ๆ เพือเป็นการเพิมคณุคา่ของธนาคาร 

• ตั งข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีสนิทรัพย์ประเภทรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิลดลงอยูที่ 6,790 ล้าน
บาท จาก 18,167 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนืองจากเป็นสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้ตํา และเสนอแนะว่า
ธนาคารควรลดสินทรัพย์ประเภทนี ให้ตําทีสดุเท่าทีจะเป็นไปได้ หากทําให้เป็นศูนย์ได้ก็จะยิงสง่ผลดีกับ
ธนาคาร 

• เสนอแนะวา่ ธนาคารควรเสนอตอ่ Credit Rating Agency ให้จดัอนัดบัความนา่เชือถือของธนาคารให้อยูใ่น
ระดับทีใกล้เคียงกับบริษัทแม่ คือ CIMB Bank Berhad ซึงในปัจจุบันมีอันดับความน่าเชือถือทีดีกว่า
ธนาคาร ทั งนี  เพือเป็นการเพิมความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร 

• ตั งข้อสงัเกตว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นบวก แม้กําไรสุทธิจะมีจํานวนไม่มาก แต่เมือ
พิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานทีมีจํานวนมากนั น คาดว่าธนาคารจะสามารถทํากําไร
ได้มากขึ นในอนาคต ซึงนบัเป็นสญัญาณทีดี 

• ตั งข้อสงัเกตว่าธนาคารได้มีการตั งสํารองเพิมเติมเพือเตรียมพร้อมสําหรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ IFRS9  
ทีจะนํามาใช้ แม้วา่จะมีการเลือนกําหนดการใช้ออกไป แตธ่นาคารก็ยงัสามารถเตรียมความพร้อมลว่งหน้า
ได้เป็นอยา่งดี 

• ตั งข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สงูกวา่อตัราผลตอบแทน ซึงถือได้วา่ธนาคารมีการ
ใช้สนิทรัพย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

• เสนอแนะว่าธนาคารควรขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุงข้อมลูการเติบโตของสินเชือของ
ธนาคารตามทีเผยแพร่ตอ่สาธารณะให้เป็นปัจจุบนั เพือแสดงให้เห็นว่าธนาคารกําลงัเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
ทั งนี  เพือเพิมมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคาร 
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นายสบืศกัดิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ถามว่า ธุรกิจหลกัของธนาคารประเภทใดทีธนาคารสามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายทีตั งไว้  
และมีธุรกิจประเภทใดทีไมบ่รรลเุป้าหมายและมีสาเหตจุากอะไร 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี แจงว่า ในช่วงปีทีผา่นมา ธนาคารประสบความสําเร็จด้านการทํารายได้ของธุรกิจหลกัทกุประเภทได้ตาม
เป้าหมาย แต่เนืองจากในปี 2561 ธนาคารมีการตั งสํารองเพิมเติมประมาณ 1,300 ล้านบาท เพือรองรับ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ IFRS9 ทีจะเริมมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 และเป็นการกนัสํารองทีเป็นไปตามแผน
เพือให้ธนาคารมีงบดลุทีแข็งแกร่งและสามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาวได้ หากธนาคารไมต้่องตั ง
สาํรองเพิมเติมดงักลา่ว ธนาคารจะมีกําไรก่อนหกัภาษีอยูที่ประมาณ 1,300 ล้านบาท 

นายสบืศกัดิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ถามวา่ การตั งสาํรองฯ ดงักลา่ว เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือไม ่

 นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี แจงวา่ การตั งสํารองฯ เพิมเติมของธนาคารดงักลา่วไม่ได้อิงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
แตอิ่งตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่IFRS9 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า วาระนี เป็นการรับทราบ
รายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 ไมต้่องมีการออกเสยีงลงคะแนน 

 มติทีประชุม ทีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 ตามทีเสนอทกุประการ 

วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 ธันวาคม 
2561 

 ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ นสดุ
วนัที 31 ธันวาคม 2561 ซึงธนาคารได้จัดส่งไปยังผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ประธานฯ นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นว่างบการเงินทีเสนอต่อทีประชุมนี  เป็นงบการเงินที บริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุป
ได้ดงันี  

• ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มสีนิทรัพย์รวม จํานวน 355.8 พนัล้านบาท 
สนิเชือรวมดอกเบี ยค้างรับสทุธิ 216.2 พนัล้านบาท และเงินลงทนุสทุธิ จํานวน 92.2 พนัล้านบาท 
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• หนี สนิรวมมีจํานวน 318.9 พนัล้านบาท โดยเป็นเงินฝาก 185.1 พนัล้านบาท และเงินกู้ยืม 19.0 พนัล้าน
บาท 

• สว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 36.9 พนัล้านบาท ซึงเป็นทนุทีออกและชําระแล้ว จํานวน 17.4 พนัล้านบาท  
ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย สาํหรับปีสิ นสดุ 31 ธนัวาคม 2561 มีกําไรสทุธิ จํานวน 7 
ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดาํเนินงาน 13,536 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน และหนี สญูและหนี 
สงสยัจะสญูจํานวน 13,265 ล้านบาท 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นาย สถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกียวกบักําไรสทุธิจากเงินลงทนุของงบการเงินเฉพาะธนาคารในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จวา่  
เหตใุดกําไรสทุธิจากเงินลงทนุจงึลดลงอยา่งมากจาก 490,748,334 บาทในปี 2560 มาอยูที่ 19,508,137 
บาทในปี 2561 

นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี แจงวา่ กําไรสทุธิจากเงินลงทนุของงบการเงินเฉพาะธนาคารลดลง เนืองจากในปีทีผา่นมา ภาวะตลาดมี
ความผนัผวนและอตัราดอกเบี ยปรับตวัเพิมขึ น ทําให้กําไรจากการลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนี ลดลง  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะวา่แม้การดแูลรักษาสนิทรัพย์ของธนาคารจะอยูใ่นระดบัทีสงูกวา่คา่เฉลียของอตุสาหกรรม  
แตธ่นาคารควรเพิมอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ เพือชว่ยลดอตัราการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 

• เสนอแนะวา่ เนืองจากธนาคารมีสนิทรัพย์ทีได้จากการควบรวมกบัไทยธนาคาร ธนาคารจงึอาจเปิดเผย
ข้อมลูสนิทรัพย์เหลา่นั นเพิมเตมิตามประมวลรัษฎากร ทีอนญุาตให้มีการเปิดเผยสนิทรัพย์ทกุ ๆ 3 ปี โดยไม่
สง่ผลกระทบกบัภาษีเงินได้ หรืองบกําไรขาดทนุ หากธนาคารเพิมเติมรายการสนิทรัพย์ดงักลา่วในงบดลุ  
จะทําให้มลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ของธนาคารเพิมขึ น  

 เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงใน
วาระที 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 โดยแจ้ง
วา่ วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 ทีผู้ สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้ว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี  
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มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,091,923,735 100.0000 

2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 โดยงดจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี  

•   ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 804,282,341.07 บาท 

•  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 
2561 โดยโอนขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2561 ไปบญัชีกําไรสะสม ซึงภายหลงัการจัดสรรแล้ว ธนาคารมีกําไร
สะสม จํานวน 4,997,193,426.54 บาท 

• ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคบัของ
ธนาคาร ข้อ 43 ทีระบุไว้ว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร เนืองจากผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2561 ทีผา่นมาธนาคารมีผลประกอบการขาดทนุ ซึงตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลกระทําได้ต่อเมือธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั งหมด 
คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายภาน ุตั งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• ถามว่า หากไม่มีการตั งสํารองเพิมเติมจํานวน 1,300 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นจะเป็นเท่าไร และธนาคารจะ
สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้หรือไม ่
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นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี แจงว่า กําไรต่อหุ้ น หรือ Earning Per Share (EPS) ของแต่ละธนาคารไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
เนืองจากแต่ละธนาคารมีจํานวนหุ้นและมลูค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ไม่เท่ากนั ในสว่น EPS ของ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย หากธนาคารสามารถประกาศผลกําไรได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท EPS จะอยู่ที
ประมาณ 0.04 บาทตอ่หุ้น แต่หากต้องการเทียบเคียงกบัตลาด ควรพิจารณาโดยเปรียบเทียบ Market Cap 
ตอ่ผลกําไร ซึงจะคล้ายคลงึกบั P/E Ratio ขณะนี  Market Cap ของธนาคารมีมลูคา่ประมาณ 27,000 ล้าน
บาท หากธนาคารมีกําไรที 1,300 ล้านบาท P/E Ratio ของธนาคารจะอยู่ทีประมาณ 20 เท่า ในขณะที P/E 
Ratio ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ที 18-19 เท่า ดงันั น จะเห็นได้ว่า ผลดําเนินงานของธนาคารมีแนวโน้ม
เข้าใกล้คา่เฉลียของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนัมากขึ น 

 นายสบืศกัดิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะว่าธนาคารมีผลกําไรในไตรมาส 1/2562 หากธนาคารยงัสามารถทํากําไรได้ในช่วงครึงปีแรก 
ธนาคารควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงว่าผลดําเนินงานของธนาคารยงัคงเผชิญกบัปัจจยัความผนัผวนหลายด้าน เช่น การตั งสาํรอง รวมถึง
ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ทําให้ยงัไมส่ามารถคาดการณ์ถึงผลประกอบการในอนาคตได้ นอกจากนี จํานวนเงิน
ปันผลจ่ายจะมีจํานวนไม่สงูนกัหากนํามาทยอยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลในคราว
เดียวจะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินเตม็เม็ดเต็มหนว่ยมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม หากธนาคารมีผลกําไร ธนาคารก็จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความเห็นว่า จากฐานข้อมูลใน SETSMART ไม่ได้มีการแสดงถึงข้อมูลผลขาดทุนของธนาคาร ณ 
สิ นสดุเดือนธันวาคม 2561 แต่มีการแสดงผลกําไรสทุธิที 6.9 ล้านบาท แม้ว่าธนาคารจะมีผลกําไรสทุธิไม่
มาก แตห่ากธนาคารยงัคงมีการจ่ายเงินปันผล ธนาคารก็จะได้รับการจดัอยู่ในกลุม่ธนาคารทีมีการจ่ายเงิน
ปันผล นอกจากนั น ในกรณีทีมีผลกําไรสทุธิไมม่าก ธนาคารยงัมีทางเลอืก เช่น สามารถพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลจากกําไรสะสม (retain earnings) ในอตัราตั งแตร้่อยละ 20-30 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เป็นต้น 

• เสนอแนะให้ธนาคารแสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินเพิมเติม เช่น กําไรทีเป็นตัวเงิน (cash profit)  
ซึงการประกาศ cash profit ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพือการจ่ายเงินปันผลแตเ่พือสร้างความเชือมันตอ่ธนาคาร 

นางวรรณา บางเกิด ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกียวกบัรายได้รวม ซึงเมือหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หนี สญูและหนี สงสยัจะสญูแล้ว เหตใุดกําไร
สทุธิจึงอยูที่ประมาณ 7 ล้านบาท 
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นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

• ชี แจงวา่กําไรสทุธิอยูที่ประมาณ 7 ล้านบาท เนืองจากมีการตั งภาษีเงินได้นิติบคุคล (corporate tax) เพิมขึ น
ซึงเป็นผลมาจากการหยุดการรับรู้ภาษี (tax realization) แต่ไม่ได้มีการแสดงรายการดงักล่าวในรายงาน
ประจําปี 

นายภาน ุตั งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะวา่ธนาคารมีกําไรสะสมทีดีระดบัหนึง ดงันั น มีความเป็นไปได้หรือไมที่ธนาคารจะพิจารณาจา่ยเงิน
ปันผลในอตัราทีเคยจ่ายจากกําไรสะสม นอกจากนี การขาดทุนครั งนี เป็นการขาดทนุทางบญัชี ธนาคารจึง
ควรเสนอเรืองการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมให้ธนาคาร CIMB ทีมาเลเซียพิจารณา 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงว่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กําไรสะสมที Roll In เข้าไปแล้วจะนบัเป็นทนุสํารองของ
ธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการพิจารณาถึงความมันคงของธนาคารพาณิชย์จากฐานะทาง
การเงินโดยพิจารณาจากกองทนุ Tier I และ Tier II อย่างไรก็ตาม จะขอให้หน่วยงานทีเกียวข้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมวา่สามารถทําได้หรือไมเ่พือความชดัเจนอีกครั งหนึง 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง  
โดยแจ้งให้ทราบวา่วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการ
จดัสรรกําไรประจําปี 2561 โดยโอนขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2561 ไปบญัชีกําไรสะสม ซึงภายหลงัการจัดสรรแล้ว ธนาคารมี
กําไรสะสม จํานวน 4,997,193,426.54 บาท โดยงดจ่ายเงินปันผลตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียด
ดงันี  

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,092,653,883 99.9996 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 124,772 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระที 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ประธานฯ ขอให้ นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูล
กิจการ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ นําเสนอ
ตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี  

• คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ในอตัราที
เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั งสอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัรา
คา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนั  

• คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากบัดแูลกิจการ และเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยประจําปี 2562 โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะมีการแบง่จ่ายเป็น 2 สว่น สว่นแรก คือ คา่เบี ยประชมุราย
เดือนและส่วนทีสอง คือค่าเบี ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั ง ทั งนี  ยอดรวมของอตัราค่าตอบแทน
กรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปลียนแปลง โดยมีรายละเอียดดงันี   

5.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2562 

ค่าเบี ยประชุม 

(รายเดือน) 
ค่าเบี ยประชุม 

(รายครัง) 

1.  คา่เบี ยประชมุ   

● ประธานกรรมการ 71,500 บาทตอ่คน 58,500 บาทตอ่คน 

● รองประธานกรรมการ 48,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 24,000 บาทตอ่คน 20,000 บาทตอ่คน 

2. คา่รับรอง   

● ประธานกรรมการ 70,000 บาท - 
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5.2 คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  

กรรมการทีได้รับแต่งตั งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอืน ๆ ของธนาคารได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี ยประชุมรายเดือนและค่าเบี ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั ง ทั งนี  ยอดรวมของอัตรา
คา่ตอบแทนกรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปลียนแปลง ดงันี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2562 

ค่าเบี ยประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเบี ยประชุม 

  

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   

● ประธาน 39,600 บาทตอ่คน 32,400 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอืน ๆ   

● ประธาน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

หมายเหต ุกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารไมข่อรับคา่ตอบแทนกรณีดํารงตาํแหนง่กรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย (ทั งนี  กรรมการจะเป็นผู้ เสยีภาษีเงินได้ทีเกิดขึ น) 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความเห็นว่าจากข้อมลูค่าตอบแทนคณะกรรมการในหน้า 4 ของหนงัสือเชิญประชมุเกียวกบัค่ารับรอง
ของประธานกรรมการจํานวน 70,000 บาท ไม่ต้องระบคุําว่า “ต่อคน” เนืองจากเป็นค่าตอบแทนเฉพาะของ
ประธานกรรมการเทา่นั น 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้งให้
ทราบวา่วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ  
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 มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุม 
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามทีเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี  

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุม 

1. เห็นด้วย 33,091,622,723 99.9956 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,312,800 0.0039 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที 6 พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2562 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให้ นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากดั ซึงกําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้น
สามารถแต่งตั งผู้ สอบบัญชีรายเดิมให้ทําหน้าทีต่อไปอีกก็ได้ ทั งนี  โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมี
กระบวนการคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี 2562 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชี แห่งสาํนกังานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตาม
รายชือต่อไปนี  เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2562 โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังรายชือต่อไปนี   
มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5339 
2. นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตั ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 7352 
3. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4298 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และ
คา่ตอบแทนอืน เป็นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนตามทีระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นหน้า 5-6 ทีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว 

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

 



 

- 30 - 

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 

ทั งนี  ค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2562 รวมเป็นจํานวนเงินทั งสิ น 11,924,000 
บาท ซึงเพิมขึ นร้อยละ 5.9 เมือเปรียบเทียบกับค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอืนปี 2561 จํานวน 11,262,900 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอืนจากสํานกังานสอบบญัชีทีผู้สอบ
บญัชีสงักดัและไมไ่ด้รับบริการอืนจากบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ทีประชมุฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• ถามว่าเหตใุดค่าสอบบญัชีจึงเพิมขึ นโดยรวมประมาณร้อยละ 4.7 สาเหตเุกิดจากการใช้มาตรฐานการบญัชี
ใหม่หรือมีรายการค่าตรวจสอบพิเศษอืนใดหรือไม่ เพราะหากเป็นเช่นนั น ธนาคารควรแยกรายการค่าสอบ
บญัชีปกติประจําปี และคา่สอบบญัชีพิเศษอืน ๆ ทีนอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติประจําปีออกจากกนั และ
เสนอแนะวา่ในการนําเสนอค่าสอบบญัชีประจําปี ควรมีการประมาณการจํานวนคนและชัวโมงทีใช้ในการ
ทํางาน (manhour) โดยเปรียบเทียบปีต่อปี เนืองจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีควรเพิมขึ นตาม
ปริมาณงานทีเพิมขึ นและธนาคารควรพิจารณาหาแนวทางในการลดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีด้วย 

นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

•  ชี แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีทีเพิมขึ นในปีนี  เนืองจากมีการเพิมงานสอบบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีใหม่และตามโครงการ Fast Forward ซึงมี initiatives ต่าง ๆ เพือเพิมรายได้ให้แก่ธนาคาร
โดยธนาคารได้มอบหมายให้ Mckinsey เป็นผู้ดําเนินการ รวมทั งบริษัทในเครือ 2 แหง่ของธนาคาร คือ
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด และบริษัท เวิลด์ลีส จํากัด มีการขยายธุรกิจเพิมขึ นด้วย 
นอกจากนั น ธนาคารได้มีการเจรจาต่อรองราคากับบริษัทผู้สอบบญัชีหลายครั งก่อนได้ผลสรุปราคา
ตามทีเสนอตอ่ทีประชมุในครั งนี  

นายภาน ุตั งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกียวกับปริมาณงานสอบบัญชีในส่วนของโครงการ Fast Forward ทีมอบหมายให้ Mckinsey เป็น
ผู้ดําเนินการ และถามว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีสามารถเรียกเก็บจากบริษัทแม ่คอื CIMB Bank Berhad 
ได้หรือไม่ รวมทั งเห็นด้วยว่า ค่าสอบบญัชีของธนาคารควรเพิมขึ นในกรณีทีมีการสอบบญัชีพิเศษเพิมเติม
เทา่นั น ไมใ่ช่เพิมขึ นทกุปีในขณะทีขอบเขตการสอบบญัชียงัเทา่เดิม 
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นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี แจงว่าในโครงการ Fast Forward ธนาคารได้ดําเนินการปรับปรุงหลายด้านทั งธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาด
ใหญ่ ธุรกิจ SME บริหารเงิน รวมทั งในสว่นของ operation ด้วย โดยในโครงการใหญ่จะประกอบด้วยโครงการ
ย่อย ๆ จํานวน 400-500 โครงการ และในโครงการย่อย ๆ เหล่านั น จะมีการดูแล ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างใกล้ชิดโดยครอบคลมุถึงรายได้ทีจะเพิมขึ น และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นในแต่ละโครงการด้วย 
ดังนั น จึงมีรายละเอียดทีจะต้องติดตามค่อนข้างมากและใช้เวลาพอสมควร สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบโครงการนี  เป็นคา่ใช้จา่ยทีธนาคารต้องรับผิดชอบเอง ไมส่ามารถคิดจากบริษัทแมไ่ด้ 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ทราบว่า
วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ
แต่งตั งให้ นายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต เลขที 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารและค่าตอบแทนอืนเป็นจํานวนเงิน 9,539,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 2,385,000 บาท รวมจํานวนเงินคา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอืนของ
กลุม่ธนาคารปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี  

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,091,861,181 99.9956 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,312,800 0.0039 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที 7 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ทีประชมุดงันี  

• เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั ง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ และกรรมการซึง
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พ้นจากตําแหน่งนั น อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี  มีกรรมการที
ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 คน ได้แก่ 

1. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ  

2. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ  

3. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ (ลาออกเมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 
2562) 

4. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 

ทั งนี  เพือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี  ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม่ ชเว็น และ นายรอม 
หิรัญพฤกษ์ ออกจากห้องประชมุจนกวา่การลงคะแนนเสยีงในวาระนี จะแล้วเสร็จ 

• คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเลือกตั งกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน 
ได้แก่ (1) นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น และ (2) นายรอม หิรัญพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึง สําหรับนายมาริษ สมารัมภ์ มีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร และนายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ ได้แจ้งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระโดยมีผล
ตั งแต่วนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงันั น คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ
จึงได้พิจารณาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ และได้เสนอชือ นายณัฐศักดิ  
โรจนพิเชฐ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นายมาริษ สมารัมภ์ และได้เสนอชือ นายนิติ 
จึงนิจนิรันดร์ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ แทน นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ โดยนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ทั งนี  บุคคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตั งเป็นกรรมการทั ง 4 คนดังกล่าว  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์ในด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี และมีคณุสมบตัิเหมาะสม
กบัการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้โดยกฎหมายทีเกียวข้องและตามข้อบงัคบัธนาคาร 

• เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบคุคลทีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพือเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการ ระหว่างวนัที 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง วนัที 31 ธนัวาคม 2561 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และขั นตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั งนี  ปรากฏวา่ไม่มี
ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชือบคุคลเข้ามายงัธนาคาร  

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการทีจะรับเลือกตั งทั ง 4 คน แสดงบนจอภาพในห้อง
ประชมุด้วย  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
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นายสบืศกัดิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกียวกบัเกณฑ์ของธนาคารในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายย่อยต้องการเสนอรายชือบคุคลเพือเข้ารับเลือกตั งเป็น
กรรมการ 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงว่า ธนาคารได้มีการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเกียวกับหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอบคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั งเป็นกรรมการ โดยกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมดของธนาคาร และถือหุ้น
อย่างต่อเนืองนบัจากวนัทีถือหุ้นจนถึงวนัทีเสนอเรืองเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 (สิบสอง) เดือน สามารถเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอบคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั งเป็นกรรมการได้ 

เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธาน จึงขอให้ทีประชมุลงมติ โดยขอให้ลงคะแนนเสยีง
เลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล และวาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ
เลือกตั งกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้แก่ (1) นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น และ (2) นายรอม 
หิรัญพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และอนุมัติการเลือกตั งนายณัฐศกัดิ โรจนพิเชฐ ให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระแทนนายมาริษ สมารัมภ์ และนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนนาย
จิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ โดย นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยผลการลงมติมีรายละเอียด
ดงันี  

1. นางสาว เซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการอิสระ 

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,093,469,501 99.9996 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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2. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,093,469,501 99.9996 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

3. นายณฐัศกัดิ โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ 

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสยีงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,093,469,501 99.9996 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสยีงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 33,093,469,501 99.9996 

2. ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0.0000 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระที 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้
ถอืหุ้น ข้อ 31 

ประธานนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ 

(1) ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที 74/2557 ลงวนัที 27 มิถนุายน 2557 เรืองการประชุม
ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้การประชุมทีกฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการประชมุ นอกจากจะดําเนินการ
ตามวิธีการทีบญัญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
จะต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรืองมาตรฐานการรักษาความ
มันคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัที 24 พฤศจิกายน 2557 ด้วย 

(2) เพือให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้อง คือ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) มาตรา 100 แก้ไขเพิมเติมโดยคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ที 21/2560 ลงวันที 4 เมษายน 2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ กําหนดเรืองการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ 

• คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของธนาคาร 
หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 31 เพือให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ดงักลา่วข้างต้น ดงันี  
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

หมวด 4 

คณะกรรมการ 

 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึงได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวัน
ประชมุให้เร็วกวา่นั นก็ได้ 

 กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไปอาจร้อง
ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสีวนันับแต่
วนัได้รับคําร้องขอ 

หมวด 4 

คณะกรรมการ 

 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ ซึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวนัประชุมให้เร็ว
กวา่นั นก็ได้ ทั งนี  หากการประชมุในคราวนั นเป็นการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัด
ประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

กรรมการตั งแต่สองคนขึ นไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ประธานกรรมการ
กําหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสีวนันบัแต่วนัได้รับคํา
ร้องขอ 

ประธานกรรมการ หรือ บคุคลทีได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ อาจกําหนดให้จัดการประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้าร่วม
ประชุมทั งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะทีมีการ
ประชุม และกรรมการทีเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึงในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในทีประชุมแห่ง
เดียวกนั และจะต้องกระทําผา่นระบบควบคมุการประชมุทีมี
กระบวนการรักษาความมันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดย
ให้มีการบันทึกเสียง หรือทั งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม รวมทั ง
ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว 
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื นฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร เรือง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที 24 
พฤศจิกายน 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ไขเพิมเติม 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

หมวด 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

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

 

หมวด 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 31. ในกรณีทีมีผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบั 
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที
จํ า ห น่ า ย ได้ ทั งห ม ด จ ะ เข้ า ชื อ กั น ทํ า ห นั งสื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมือใดก็ได้ โดยในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรือง
และเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ใน
กรณีเช่นนี  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายในสีสบิห้า (45) วนันบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณี ทีคณ ะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ ถือหุ้นทั งหลายซึง
เข้าชือกัน หรือผู้ ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที
บงัคบัไว้นั นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีสิบห้า (45) วนั
นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี 
ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครั งใด 
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั งนั นให้แก่บริษัท 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
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นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• ตั งข้อสงัเกตวา่การแก้ไขข้อบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายเรืองการรวบรวมเสียงผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคน
ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมด เพือให้สามารถเรียก
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้นั น จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบตัิ มีความเป็นไปได้น้อย เนืองจากปัจจุบนั
ธนาคารมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ CIMB Bank Berhad ซึงถือหุ้นอยูใ่นธนาคารจํานวนรวม 33,021,971,285 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหนา่ยได้แล้วทั งหมดของธนาคาร 

• ตั งข้อสงัเกตว่า ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะทีเกียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นข้อ 36 ทีเปิดเผยไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หน้า 58 เกียวกบักิจการอนัทีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา ไมไ่ด้มีการกําหนดเรืองการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไว้ ทําให้แนวทางในการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของธนาคารมีไม่ครบถ้วนตาม
กฎหมาย 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงว่ากรณีที CIMB Bank Berhad ได้เข้ามาถือหุ้ นธนาคารร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้ นทีออกและ
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของธนาคารเป็นกรณีพิเศษ ทีผ่านมานั น ทางกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ก็มีความประสงค์ให้ธนาคารพิจารณาลดสดัสว่นการถือหุ้นของ CIMB Bank Berhad อยา่งไรก็
ตาม CIMB Bank Berhad ได้รับการผ่อนผนัจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 
49 ได้เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั น CIMB Bank Berhad ไม่สามารถเพิมสดัส่วนการถือหุ้ นได้เว้นแต่
สดัสว่นผู้ ถือหุ้นทีมิใช่สญัชาติไทยทกุรายรวมกนัถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 49 ซึงธนาคารจะต้องมีมาตรการสาํหรับ
ดําเนินการในเรืองนี ตอ่ไป  

• สําหรับการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ ซึงธนาคารได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยูแ่ล้ว อยา่งไรก็ตาม ธนาคารจะรับ
ไว้เพือพิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัฯ ให้ครบถ้วนตามทีเสนอแนะตอ่ไป 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง  
โดย แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่วาระนี ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5  
การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 31 โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ ทั งนี  ให้บคุคลทีคณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มอบหมายมีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมข้อความในข้อบังคับทีเสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพือให้เป็นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียน โดยทีไมก่ระทบตอ่สาระสาํคญัของการแก้ไขข้อบงัคบัตามทีเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี  
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มติทีลง จาํนวนเสียงทีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียง 

1. เห็นด้วย 33,093,492,318 99.9996 

2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง 122,222 0.0003 

4. บตัรเสยี 0 0.0000 

วาระที 9 เรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและผู้ บริหารในเรื องอืน ๆ 
นอกเหนือจากวาระทีได้ดําเนินการประชมุมาแล้ว ซึงมีสาระสาํคญัดงันี   

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะให้ธนาคารจดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยียมชมกิจการ (Company Visit) ซึงจะเป็นการประชาสมัพนัธ์ธนาคาร
และทําให้มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมมากขึ น รวมทั งเสนอแนะเรืองการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
โดยการจดัรถรับสง่และจดัสถานทีลงทะเบียนทีชั นลา่งของธนาคาร 

• ถามวา่ เมือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียไมส่ามารถเพิมทนุให้ธนาคารได้แล้ว ธนาคารจะมีแนวทางในเรืองนี 
อยา่งไร 

 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ข้อเสนอแนะในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุ ธนาคารจะรับไว้พิจารณาเพือการปรับปรุง
ตอ่ไป 

• สําหรับการเพิมทุน หากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียไม่สามารถเพิมทนุให้ธนาคารได้แล้ว ธนาคารยังมี
วิธีการทางการเงินอืน ๆ เช่น การออกหุ้นกู้  เป็นต้น 

นายภาน ุตั งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• ตั งข้อสงัเกตวา่ การทีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียต้องมีการขายหุ้นบางสว่นออกมาเพือให้สดัสว่นของผู้ ถือ
หุ้ นรายย่อยเพิมขึ น อาจทําให้ราคาหุ้ นลดลง และทําให้ผู้ ถือหุ้ นขาดทุนมากขึ น จึงขอให้ธนาคารมีการ
บริหารงานทีดี เพือให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งยิงขึ น  



 

- 40 - 

• ตั งข้อสงัเกตว่า สนิทรัพย์ของธนาคาร เช่น ตึกสาทรทีเคยเป็นสาํนกังานใหญ่ของธนาคาร ทีได้ขายไปแล้วนั น
ผลประโยชน์จากการขายไปอยู่ทีบริษัทแม่ในมาเลเซียหรือไม่ และธนาคารจะทําอย่างไรเพือแข่งขันกับ
ธนาคารขนาดเลก็ในตลาดได้ 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงว่า ในอดีตเมือซีไอเอ็มบี มาเลเซียได้เข้ามาซื อกิจการของธนาคาร ราคาหุ้น ณ ขณะนั นสงูกว่าปัจจบุนั 
จึงถือว่าซีไอเอ็มบี มาเลเซียขาดทนุจากการซื อกิจการ ในสว่นของการขายตึกสาทรนั น เงินจากการขายได้มี
การหมุนเวียนและนําไปใช้ในการบริหารกิจการเพือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกนั ซึงเป็น
ลกัษณะการบริหารตามปกติของกิจการโดยทัวไป นอกจากนั น การขายทรัพย์สนิจะต้องมีการบนัทกึในระบบ
บญัชีและธนาคารอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึงมีกฎเกณฑ์ทีเข้มงวด จึงเป็นไป
ไมไ่ด้ทีผลประโยชน์จะตกไปอยูที่ผู้ ถือหุ้นเพียงกลุม่เดียว 

นายสบืศกัดิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ขอให้ธนาคารมีความระมดัระวงัเกียวกบัการบริหารงานเพือมิให้เกิดหนี เสยี (NPL) 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงวา่ ในการบริหารงาน ธนาคารมีความระมดัระวงัเรืองหนี เสยีอยู่แล้ว โดยจะเห็นได้วา่ ธนาคารมีการตั ง
เงินสาํรองไว้สงูเพือให้มีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่ง และตามทีนายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่อาวุโสได้ชี แจงไว้ในวาระก่อนหน้านี แล้วว่าธนาคารมีโปรแกรมในการคดัเลือกลกูหนี ทีมีคุณภาพ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการจัดชั นหนี ทีมีความรัดกุมมากขึ น 
นอกจากนั น คณะกรรมการธนาคารได้มีการติดตามการรายงานเรืองการบริหารความเสียงด้านต่าง ๆ เป็น
ประจําทกุเดือน 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความชืนชมเกียวกบัการเปิดสาขาในร้านสะดวกซื อ 7-11 ของธนาคาร ซึงปัจจบุนัธนาคารคูแ่ขง่ได้มีการ
ดําเนินการในแบบเดียวกนั  

• ถามเกียวกับความคืบหน้าของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ซึงถูกกล่าวโทษจากธนาคารแห่งหนึงในกรณีการปลอ่ยสินเชือให้แก่ลกูค้ารายหนึงเมือครั งยงัดํารง
ตําแหนง่เป็นผู้บริหารของธนาคารดงักลา่ว 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี แจงว่า กรณีการถูกกล่าวโทษของนายกิตติพนัธ์กบัธนาคารแห่งหนึง ไม่มีความเกียวข้องกับธนาคาร โดย
ปัจจุบันนายกิตติพนัธ์ได้ขอลาพักจากการปฏิบัติงานชัวคราว โดยในช่วงแรกได้ขอลาพักเป็นระยะเวลา 2 
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เดือนตั งแต่กุมภาพนัธ์จนถึงสิ นเดือนมีนาคม 2562 ต่อมามีการขอลาพกัเพิมอีก 2 เดือนตั งแตเ่มษายนจนถึง
สิ นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึงการลาพกัในช่วงหลงัเป็นการลาพกัโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Leave without pay) 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการลาพกัของนายกิตติพนัธ์ ธนาคารได้มีการแต่งตั งให้นายโอมาร์ ซิดดิค จากซี
ไอเอ็มบี มาเลเซีย ทําหน้าทีรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าบริหาร จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
มันใจได้ว่าในกรณีทีเกิดภาวะไม่ปกติ ธนาคารมีแผนสํารองเหมือนดังเช่นทุกธุรกิจ ธนาคารจึงสามารถ
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ลงชือ ............................................. ประธานทีประชมุ 

             (นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช)  

 

ลงชือ         .............................................. เลขานกุารบริษัท 

            (นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ) ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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                                                           สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที 3 
                   
 
 
 
 
ชือ - นามสกุล ก  ก     

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อายุ 45 ปี 

สัญชาต ิ มาเลเซีย 

วันทีดาํรงตาํแหน่ง 21 กมุภาพนัธ์ 2562 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 1 ปี 3 เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

การศึกษา - ปริญญาโท MPhil Economics, Wolfson College, University of  
  Oxford  

- ปริญญาตรี B.A. Economics, 1st Class Honours (Double first),  
  Sidney Sussex College, University of Cambridge 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -  ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที บ ริ ห า ร  Group Wholesale Banking, CIMB                
 Group Holdings Bhd 

ตาํแหน่งในกิจการอืน  
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมม่ ี
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการเงินของกลุม่ CIMB Group   
  Holdings Berhad 
- ผู้บริหารสงูสดุภมูิภาคยโุรปงานบริหารความเสียงด้านตลาด 
   Goldman Sachs, London 
- งานบริหารความเสียงด้านตลาด, Dresdner Kleinwort   
   Wasserstein, London   
- กลุม่ตลาดการเงิน, ABN Amro Bank, Malaysia 
  

รายนามและประวัตกิรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับ 
การเลือกตั งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  
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การเลือกตั งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  
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การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจ 
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนั/กิจการที 
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* - คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 75.00 
- Board Risk and Compliance Committee 8/10 ครั ง  
 คิดเป็นร้อยละ 80.00  
(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า  เอ็นจิก 
ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด  มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามในการแต่งตั ง
ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที
เกียวข้อง ดังนั น เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด  ได้ผ่าน
กระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที
เหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
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ชือ - นามสกุล นายอดิศร เสริมชัยวงศ์  

ตาํแหน่งทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการ  

อายุ 54 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดาํรงตาํแหน่ง 4 ธนัวาคม 2562  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 6 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
- กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
- รักษาการผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร  Director Certification Programme (DCP) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Advanced Management Programme, Oxford 
University 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที 1 
- หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP), In 

House International Course (CIMB Group) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที 17/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ไมม่ ี

 
 
 
 

 
 
 

รายนามและประวัตกิรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับ 
การเลือกตั งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ไมม่ ี

 
 
 
 

 
 
 

รายนามและประวัตกิรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับ 
การเลือกตั งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  
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ตาํแหน่งในกิจการอืน  
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  ไมม่ ี
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม บจ. ซีที คอลล์ 
- รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/ 
  ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย/รักษาการผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ  
  บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
- รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/    
  ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส/ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย    
  และโครงการ Fast Forward บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม  
  บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 
- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม บจ. เวิลด์ลสี 
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม บลจ. ฟินนัซา่ 
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่/ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย  
  บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือขา่ยสาขาและบริการ 
  บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 
- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายผลติภณัฑ์เงินฝากและการลงทนุ  
  บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์  
- กรรมการผู้ อํานวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์ 
 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการทีเกียวเนือง
กับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

- ไมม่ี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* - คณะกรรมการธนาคาร  1/1 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ทีประชุมคณะกรรมการ ครั งที 10/2562 เมือวันที 10 ตลุาคม 2562 มีมติแต่งตั ง       
 นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ         
 ทีลาออก โดยมีผลตั งแต่วันที 4 ธันวาคม 2562  
   (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 
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ตาํแหน่งในกิจการอืน  
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  ไมม่ ี
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม บจ. ซีที คอลล์ 
- รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/ 
  ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย/รักษาการผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ  
  บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
- รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/    
  ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส/ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย    
  และโครงการ Fast Forward บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม  
  บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 
- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม บจ. เวิลด์ลสี 
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม บลจ. ฟินนัซา่ 
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่/ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย  
  บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือขา่ยสาขาและบริการ 
  บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 
- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายผลติภณัฑ์เงินฝากและการลงทนุ  
  บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์  
- กรรมการผู้ อํานวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์ 
 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการทีเกียวเนือง
กับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

- ไมม่ี 

จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* - คณะกรรมการธนาคาร  1/1 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ทีประชุมคณะกรรมการ ครั งที 10/2562 เมือวันที 10 ตลุาคม 2562 มีมติแต่งตั ง       
 นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ         
 ทีลาออก โดยมีผลตั งแต่วันที 4 ธันวาคม 2562  
   (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการแล้ว เห็นวา่  นายอดิศร 
เสริมชัยวงศ์ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิริษัท
มหาชนจํากดัฯ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามในการแตง่ตั งให้เป็นกรรมการ
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที
เกียวข้อง ดงันั น นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ได้ผา่นกระบวนการกลันกรอง
ของคณะกรรมการธนาคารแล้ววา่มีคณุสมบตัิทีเหมาะสม 

 
 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการแล้ว เห็นวา่  นายอดิศร 
เสริมชัยวงศ์ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตับิริษัท
มหาชนจํากดัฯ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามในการแตง่ตั งให้เป็นกรรมการ
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที
เกียวข้อง ดงันั น นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ได้ผา่นกระบวนการกลันกรอง
ของคณะกรรมการธนาคารแล้ววา่มีคณุสมบตัิทีเหมาะสม 

 
 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 47 - 
 

 
 

 

ชือ - นามสกุล 

 

 

นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ  

 

ตาํแหน่งทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการอิสระ 

อายุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา   
    

  -  ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตบณัฑติกิตติมศกัดิ 
      มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ  
  -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    มหาวิทยาลยั 
-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-   ประกาศนียบตัร Project Investment Appraisal and Management  
    and Global Leadership, Harvard University สหรัฐอเมริกา 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549     
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -   กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. บ้านป ู
-   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
 คา่ตอบแทน บมจ. สหยเูนียน 

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-   ประธานกรรมการ บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ ง 
- ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding 
-   ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited 
-   ประธานกรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
- ประธานกรรมการ บริษัท PTT International (Netherlands) B.V. 
-   ประธานกรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
-  ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International America Corporation 
-  ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC 
- ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (USA) Inc. 

รายนามและประวัตบุิคคลทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการใหม่ 
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ชือ - นามสกุล 

 

 

นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ  

 

ตาํแหน่งทีเสนอให้แต่งตั ง กรรมการอิสระ 

อายุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา   
    

  -  ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตบณัฑติกิตติมศกัดิ 
      มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ  
  -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    มหาวิทยาลยั 
-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-   ประกาศนียบตัร Project Investment Appraisal and Management  
    and Global Leadership, Harvard University สหรัฐอเมริกา 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549     
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -   กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. บ้านป ู
-   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
 คา่ตอบแทน บมจ. สหยเูนียน 

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-   ประธานกรรมการ บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ ง 
- ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding 
-   ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited 
-   ประธานกรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
- ประธานกรรมการ บริษัท PTT International (Netherlands) B.V. 
-   ประธานกรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
-  ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International America Corporation 
-  ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC 
- ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (USA) Inc. 

รายนามและประวัตบุิคคลทีได้รับการเสนอชือให้ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการใหม่ 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

-  กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า
 คณุทหาร ลาดกระบงั 
- กรรมการและกรรมการบริหารความเสียง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสียง บมจ. พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล 
- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. บริหารสนิทรัพย์   
    กรุงเทพพาณิชย์  
- หวัหน้าคณะทํางานกลุม่ Bioeconomy โครงการสานพลงัประชารัฐ 
-   คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวตักรรมและ
 ทรัพย์สนิทางปัญญา/คณะกรรมาธิการพลงังาน สมาชิกสภาปฏิรูป
 แหง่ชาติ (สปช.) ตั งขึ นตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
 ชัวคราว) พ.ศ.2557 
-   ทีปรึกษา บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
-   ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.ปตท.สาํรวจ
 และผลติปิโตรเลยีม 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลยทุธ์และพฒันาองค์กร บริษัท ปตท. จํากดั  
   (มหาชน)  
 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

-    ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร   -    ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่า ต อ บ แ ท น  ส ร ร ห า  แ ล ะ ก า ร กํา ก ับ ด ูแ ล กิจ ก า ร แ ล้ ว  เ ห ็น ว ่า    
นายอนนต์   สิ ริแสงทัก ษิณ  มีคุณ สมบัติการเป็นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการ
แต่งตั งให้ เป็นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์  หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
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ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

-  กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า
 คณุทหาร ลาดกระบงั 
- กรรมการและกรรมการบริหารความเสียง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสียง บมจ. พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล 
- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. บริหารสนิทรัพย์   
    กรุงเทพพาณิชย์  
- หวัหน้าคณะทํางานกลุม่ Bioeconomy โครงการสานพลงัประชารัฐ 
-   คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวตักรรมและ
 ทรัพย์สนิทางปัญญา/คณะกรรมาธิการพลงังาน สมาชิกสภาปฏิรูป
 แหง่ชาติ (สปช.) ตั งขึ นตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
 ชัวคราว) พ.ศ.2557 
-   ทีปรึกษา บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
-   ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.ปตท.สาํรวจ
 และผลติปิโตรเลยีม 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลยทุธ์และพฒันาองค์กร บริษัท ปตท. จํากดั  
   (มหาชน)  
 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

-    ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร   -    ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่า ต อ บ แ ท น  ส ร ร ห า  แ ล ะ ก า ร กํา ก ับ ด ูแ ล กิจ ก า ร แ ล้ ว  เ ห ็น ว ่า    
นายอนนต์   สิ ริแสงทัก ษิณ  มีคุณ สมบัติการเป็นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการ
แต่งตั งให้ เป็นกรรมการธนาคารพาณิ ชย์  หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
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ห ล ัก ท ร ัพ ย ์  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที  เ กี ย ว ข้ อ ง  ด ัง นั น  น ายอ น น ต์              
สิริแสงทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการธนาคาร
แล้ววา่มีคณุสมบตัิทีเหมาะสม  

 

คุณสมบัตเิพิมเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  
2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา หรือไม ่

2.1   เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย 

- 
- 

 
 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั ซึงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้
อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
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ห ล ัก ท ร ัพ ย ์  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที  เ กี ย ว ข้ อ ง  ด ัง นั น  น ายอ น น ต์              
สิริแสงทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการธนาคาร
แล้ววา่มีคณุสมบตัิทีเหมาะสม  

 

คุณสมบัตเิพิมเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  
2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา หรือไม ่

2.1   เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย 

- 
- 

 
 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั ซึงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้
อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 50 - 

สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 4 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ชือ - นามสกุล นายชาญมนู  สุมาวงศ์   

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 63 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดาํรงตาํแหน่ง 20 เมษายน 2561  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

การศึกษา -  เนติบณัฑิตไทย 
-  ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George  

 Washington University (U.S.A.) 
- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University 
 (U.S.A.) 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที 104/2556  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - ผู้บริหารสงูสดุด้านกฎหมาย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด
 คา่ตอบแทน บมจ. ฟินนัซา่ 

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุม่ บมจ. ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   
- กรรมการบริษัทในเครือ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand) 
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   
- Senior  Associate บจ. ทีปรึกษากฎหมายสากล 
- Partner บจ. ทีปรึกษากฎหมายสากล 
- เลขานกุาร ศาลแรงงานกลาง 
- ผู้ พิพากษา ศาลจงัหวดันครราชสมีา 
- ผู้ พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดันครราชสมีา 
- ผู้ พิพากษา ศาลแขวงสริุนทร์ 
- ผู้ช่วยผู้ พิพากษา ศาลแขวงสริุนทร์ 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ ี
 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* 

 
- คณะกรรมการธนาคาร  10/12 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12  ครั ง คิดเป็นร้อยละ 91.66 
- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
   12/12 คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพิจารณาใน 
ครังนี  

- ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิมเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  
2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

นิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา หรือไม ่
  

2.1 เป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญั ซึงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที

ได้อยา่งอิสระ 
-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
ชือ - นามสกุล ดร. รอม หิรัญพฤกษ์   

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดาํรงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 1 ปี 5 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and Compliance Committee  

การศึกษา -  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas, U.S.A. 
- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas, U.S.A. 
- ปริญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University, Australia (Colombo Plan 

Scholarship) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  หลกัสตูร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นที 

 1/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
 (CGI) รุ่นที 1/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที 
 14/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที 
 6/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที 172/2556 
 (ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริม
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Programme (RCP)              
 รุ่นที 1/2556 
- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) 
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- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การ
 สนบัสนนุของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 (NSTDA) 
-  นกัศกึษา วตท. รุ่นที 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย 
- นกัวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North 
 Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), 
 and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 
- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน - กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพือธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. ชิค รีพบับลคิ  
- ทีปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพือสงัคม 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาํนกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ
 มหาชน) 
- กรรมการ (ผู้ เชียวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชําระเงิน 
 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 
 (องค์การมหาชน)  
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา
 กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือ
 ประโยชน์สาธารณะ   
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดพิีเศษ 
 กระทรวงยตุิธรรม 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการทีเกียวเนืองกับ
ธุรกิจของธนาคาร 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* - คณะกรรมการธนาคาร  11/12 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 91.66 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
-  Board Risk and Compliance Committee 9/10 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 90 
   (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 
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การมีส่วนได้เสียในวาระทีพิจารณาใน 
ครังนี  

- ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิมเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  
2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
 บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั ซึงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้

อยา่งอิสระ 
-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที 31 พฤษภาคม  
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
ชือ - นามสกุล นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ    

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 58 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีดาํรงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 1 ปี 1 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน   -  กรรมการอิสระ                                                                                    
- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

การศึกษา -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยกุต์ (Applied Science) University of 
 Waterloo 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน -  ไมม่ ี

ตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ. ตงิส์ ออน เน็ต 
-  กรรมการ บจ. ยโูรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย 
- กรรมการ บจ. ดจิิเวลท์ 
-  ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลร์ินนิตี  (ประเทศไทย)    
  

ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- ผู้ อํานวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ทีปรึกษาธุรกิจ 
- กรรมการผู้จดัการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย)  
- กรรมการผู้จดัการ บจ. เทนเดม็ คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเตด็ 
 (ประเทศไทย)  
- Managing Consultant  บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์  
- Manager  Bell Canada Enterprises  
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การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ ี
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* -  คณะกรรมการธนาคาร  7/8 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 87.50 

-   Board Risk and Compliance Committee 3/4 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 75 
    (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพิจารณาใน 
ครังนี  

-   ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิมเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  
2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที
 ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั ซึงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้

อยา่งอิสระ 
-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 56 - 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอืนทีอาจ
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั/กจิการที
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุ้นในธนาคาร - ไมม่ ี
ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 
จาํนวนครังการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* -  คณะกรรมการธนาคาร  7/8 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 87.50 

-   Board Risk and Compliance Committee 3/4 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 75 
    (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2562) 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพิจารณาใน 
ครังนี  

-   ไมม่ี 

 
คุณสมบัตเิพิมเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  
2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ
บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผา่นมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาที
 ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย -  
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั ซึงอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้

อยา่งอิสระ 
-  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2563 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 5 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 
(นิยามกรรมการอิสระของธนาคารจะเข้มกวา่ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั นๆ ด้วย 

 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษา ทีได้เงินเดือนประจําหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มี
อํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคําขอ
อนญุาตตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) ทั งนี  ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ทีปรึกษาของสว่นราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 

 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

 

(ง) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั งไมเ่ป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอํีานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.   

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม คํ าประกนัการให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี สนิ รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซึงเป็นผล
ให้ธนาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตั งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของ
ธนาคารหรือตั งแตย่ีสบิล้านบาทขึ นไปแล้วแตจํ่านวนใดจะตํากวา่ ทั งนี  คํานวณภาระหนี ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ดงักลา่วให้นบัรวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่างหนึงปี
ก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังานก.ล.ต. 

 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 
ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคําขออนุญาตต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. 

 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับการแตง่ตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็น
ผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมนียักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นทีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือน
ประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร ทั งนี  ภายหลัง
ได้รับการแต่งตั งให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

 

(ญ) ไมม่ีธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงานหรือไมม่ีผลประโยชน์เกียวข้องกบัธนาคาร หรือไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่
สามารถให้ความเห็นตดัสนิใจ หรือลงมติเกียวกบัการดําเนินงานของธนาคารได้อยา่งเป็นอิสระ 

 

(ฎ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีไมใ่ชก่รรมการอิสระ และไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ ทีปรึกษา 
หรือพนกังาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากตําแหน่งหรือสถานะ
ดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทียืนขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
(ฏ) สามารถดํารงตําแหน่งตอ่เนืองกนัได้ไม่เกินเก้าปีโดยให้นบัระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่ม
 ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย 
 
 ทั งนี  หากกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครบเก้าปีแล้วและประสงค์จะกลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระทีธนาคารอีกครั ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ ทีปรึกษา หรือพนกังาน ของ
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ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทียืนขอความเห็นชอบต่อ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 อนึง กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งยงัไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อํานาจในการจัดการ ทีปรึกษา หรือเป็นพนกังาน ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถ
กลบัมาดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนบัระยะเวลาการดาํรงตําแหนง่ตอ่เนืองจากการดํารงตําแหนง่กรรมการ
อิสระทกุครั ง 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที  
 

คาํชี แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะ 
และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ของวนัประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรม

อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
2. ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ ดงันั น ขอให้ผู้ เข้าประชมุโปรดนําเอกสารทีธนาคาร

สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึงได้พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้มาสาํหรับการลงทะเบียน 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี  
 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่
ยีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทั งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอืน 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใดเมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่
หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั งหลงันี ไม่บังคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

 
ข้อ 34. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยืนหนงัสือมอบ

ฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบ
ฉนัทะให้ทําตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด 

 
ข้อ 35. การออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นทีตนถือ โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ซึงทีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั น 
นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั งกรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึงในสว่นทีถือวา่หุ้นหนึงมีเสยีงหนึงนั น มิให้ใช้บงัคบักบักรณีทีบริษัท
ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและกําหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 
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เว้นแตใ่นข้อบงัคบันี หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอืน   การวินิจฉยัชี ขาดหรือการลงมติของทีประชุม
ผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั   ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ผู้ เป็นประธานในทีประชมุมีคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชี ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพือก่อให้เกิดการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญัของบริษัท ทั งนี  
การตกลงเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นกรณีทีต้องขอความเห็นชอบจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกําหนด กฎ หรือ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที
เกียวข้อง ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทํารายการซึงเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือรายการเพือ
ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจําหนา่ยไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสาํคญั
ของบริษัทตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยทีเกียวข้องกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกียวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึงสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
 
การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ซึง
เป็นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดและชัดเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพือให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายชือ
กรรมการทีธนาคารกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

 
ทั งนี  กรณีทีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัวไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณี      

ทีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
http://www.cimbthai.com  
 
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้
ถกูต้องครบถ้วน 

• ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยืนตอ่เจ้าหน้าทีของธนาคาร ณ สถานทีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ
เข้าประชมุ 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบชืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชือตอ่ไปนี เพียงผู้ เดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.  นายชาญมนู  สุมาวงศ์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบั
ดแูลกิจการ 
ทีอยู ่634 ถนนนครไชยศรี ซอยศรียา่น 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพมหานคร  

อาย ุ63 ปี 

2.  ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and 
Compliance Committee 
ทีอยู ่100/155 สขุมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ65 ปี 
 

3. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ   
กรรมการอิสระ / กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 
333/1 ซอยมสีวุรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ58 ปี 
 

•  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ เข้าประชมุ โปรดแสดงเอกสารเอกสารดงัตอ่ไปนี ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 
1. ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   

 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารทีสว่นราชการออกให้ซึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 
 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
• หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
• สาํเนาภาพถ่ายเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
• เอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
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2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 
 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   
• เอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึงเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึงเป็นผู้
ถือหุ้น 
 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ   
• หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึงลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุคลซึงเป็นผู้ ถือหุ้น 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

• สาํเนาเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถอืหุ้นซึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ: 
 
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติ

บคุคลทีจดัตั งขึ นตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี  ทั งนี  ภายใต้บงัคบัดงันี  
• หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนั นอาจจะเป็นเอกสารทีออกโดยสว่นราชการของประเทศทีนิติบคุคลนั นตั งอยู ่หรือ

โดยเจ้าหน้าทีของนิติบคุคลนั นก็ได้  ทั งนี  จะต้องมีรายละเอียดเกียวกบัชือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชือผกูพนั
นิติบคุคลและเงือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชือ ทีตั งสาํนกังานใหญ่ 

• เอกสารทีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนั นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 8 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลําดับ 

กรณีทีมีผู้ต้องการออกเสียงในวาระนันๆ 
ให้ทาํเครืองหมายในบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าทีเก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อทีประชุม 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
ก่อนการเข้าร่วมประชุม 

จุดคัดกรอง 

ปิดประชุม 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 8 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลําดับ 

กรณีทีมีผู้ต้องการออกเสียงในวาระนันๆ 
ให้ทาํเครืองหมายในบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าทีเก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อทีประชุม 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
ก่อนการเข้าร่วมประชุม 

จุดคัดกรอง 

ปิดประชุม 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 9 
 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะทีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการ  :   
 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ห้าคน และไมเ่กินกวา่สบิสองคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงขึ นเป็นประธานกรรมการ  และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคน
หนึง หรือหลายคนตั งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

 
ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นทีถือโดยถือวา่หุ้นหนึงมีหนึงเสยีง 
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตาม

จํานวนกรรมการทีจะต้องเลือกตั งในคราวนั นก็ได้ ทั งนี  ตามแต่ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง
ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั งเป็นรายบุคคลหรือเป็นหลายคน ให้แต่ละคนทีผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั งได้รับคะแนน
เสยีงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นนั นมีอยูท่ั งหมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึงผู้ใด
มากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการตามจํานวน
กรรมการทีจะพงึมีหรือพงึเลอืกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลอืกตั งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั งในครั งนั นให้ใช้การจบัสลาก ตามวิธีทีประธานในทีประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั ง ให้กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมี

ออกจากตําแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
  กรรมการซึงพ้นจากตําแหนง่ตามข้อนี   อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 
 
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนด
เป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลียนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึงได้รับเลอืกตั งเป็นกรรมการ 
ในอนัทีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 
 การประชุมผู้ถอืหุ้น  :   
 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสีเดือนนบัแต่วนัสิ นสดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอืนให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 
ข้อ 31. ในกรณีทีมีผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ(10)ของจํานวนหุ้น ที

จําหน่ายได้ทั งหมดจะเข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ โดย
ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีสบิห้า(45)วนั นบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ ถือหุ้นทั งหลายซึงเข้าชือ 
กนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีบงัคบัไว้นั นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเกิดจากการจดัให้มกีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั งใด จํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึงมาร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช่คา่ใช้จ่าย ที
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั งนั นให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอเพือ
ทราบ เพืออนมุตัิ หรือเพือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน
สามวนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนัด้วย 

 
ข้อ 36. กิจการอนัทีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี  

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการเกียวกบักิจการของบริษัททีได้ดําเนินมาในรอบปี 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร 
(4) พิจารณาเลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามข้อ 18 หรือออกเพราะสาเหตอืุน ซึงทําให้ตําแหนง่

วา่งลงหรือเลอืกตั งกรรมการเพิมในกรณีทีมีการเพิมจํานวนกรรมการ 
(5) พิจารณาเลอืกตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 

 
ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

 
ข้อ 38. ประธานในทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี ต้อง

ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียน
ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ 
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 เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดจะขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี  :   
 

ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัท เริมต้นในวนัที 1 มกราคม และสิ นสดุลงในวนัที 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 41. ให้ทําบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครั งคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิ นสดุ

เพียงเดือนมิถนุายนครั งหนึง และสาํหรับระยะหกเดือนหลงัสิ นสดุเพียงเดือนธนัวาคมอีกครั งหนึง 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุนี  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี    ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมสง่หนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุทีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั งรายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  ห้ามมิ

ให้จ่ายเงินปันผลเงินกําไรสว่นทีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล  ให้จดัสรรเป็นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั งคราวเมือเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนั นและเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 
ข้อ 44. บริษัทจะจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
 
ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่ใดๆ ของบริษัท 
 
ข้อ 47. ให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 

ในการแตง่ตั งผู้สอบบญัชี จะแตง่ตั งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีหน้าทีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครั งทีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไร

ขาดทุน และปัญหาเกียวกับบญัชีของบริษัท เพือชี แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ทั งนี  ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัททีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั งนั นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอืนใดทีเกียวกบัรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี สนิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ดํารง
ตําแหนง่หน้าทีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั งให้ชี แจงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเกียวกบัการดําเนิน
กิจการของบริษัทได้ 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที 10 
 

 การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2562   
 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ได้พฒันาระบบเพือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานประจําปีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ผู้ ถือหุ้ น
สามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code (ตามทีปรากฏในสิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 2) ตามขั นตอนตอ่ไปนี  
 
สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ นไป) 
 
1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2.  สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ที QR Code 
3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ นมาด้านบน ให้กดทีข้อความนั น เพือดขู้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น  
หมายเหตุ: กรณี ที ไม่มี ข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้ นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
 
สาํหรับระบบ Android 
 
1.   เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
      ขั นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
� เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพิมเพือน) � เลอืก QR Code � สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพือดขู้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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แผนทีแสดงสถานทีประชุม 
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

 

 










