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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั#งที� 25 
ของ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

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

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 25 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดขึ �นเมื�อวนั
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 

กรรมการธนาคารที�เข้าร่วมประชุม 

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
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

กรรมการที�เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนี �มีจํานวน 9 คน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90  ของกรรมการทั �งหมด 

ผู้บริหารระดับสูงที�เข้าร่วมประชุม 

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 สนั�นไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

7. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

8. นายตนั คีท จิน  ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์  

9. นายประภาส ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสื�อสารองค์กร   

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 

ผู้บริหารระดับสูงที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. 

2. 

นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ 

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 

ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี�ยง 

ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 

ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดย 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  

2. นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม  

3. นายชานนท์ ถาวรานนท์  
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ที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 

นายนิเวศ พนัธ์เจริญวรกลุ และ นางสาวธนพร รัตนพิเชฐกลุ จากบริษัท แชนด์เลอ่ร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากดั  

เริ�มประชุม เวลา 14.00 น. 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ ได้กลา่วขอบคณุและขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้นครั �งนี � และได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 203 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 8,590,876 
หุ้น ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จํานวน 197 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 33,082,238,241 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมด้วย
ตนเองและผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะเป็นจํานวน 400 ราย และจํานวนหุ้นที�ถือรวมกนัได้ทั �งสิ �น 33,090,829,117 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 95.0278 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายแล้วทั �งหมด ซึ�งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของธนาคาร และได้มีการ
แจ้งสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 25 ซึ�งรวมถึง 

1. สิทธิในการอภิปราย โดยก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานที�ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัวาระนั �น ๆ ในเวลาที�เหมาะสม เนื�องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
หลายทา่นต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเช่นกนั  

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กําลงัพิจารณา ขอให้ซกัถามหรือแสดงความเห็น
ในวาระอื�น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื�อประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมและไม่กระทบผู้ ถือหุ้นโดย
สว่นรวม 

2. สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมา 

ต่อจากนั �น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที�ประชุมทราบถึง
หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ โดยธนาคารได้
เชิญผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สกัการะ เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงการประชุมของ
ธนาคาร 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ เลขานกุารบริษัทได้ชี �แจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสยีงสรุปดงันี � 

กรณีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั �น ๆ ในตอนท้าย
ของการรายงานวา่ “ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ” 

กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นให้เป็น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบเุครื�องหมายถูก (�) ลงในกรอบสี�เหลี�ยมของบตัรลงคะแนนเสียงที�แจกให้ และยกมือขึ �น 
เพื�อรอให้เจ้าหน้าที�ของธนาคารรับบตัรลงคะแนนจากทา่นนํามานบัคะแนนเสยีง และจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นที�ไมย่กมือขึ �นเพื�อแสดง
ตวัหรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที�นั �นได้ออกเสยีง “เห็นด้วย” 
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สาํหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” 
ในแต่ละวาระเท่านั �น และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดงักลา่ว หกัออกจากคะแนนเสียงทั �งหมดที�
เข้าร่วมประชมุ สว่นที�เหลอืถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที�ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั �น ๆ  

สว่นผู้ ที�มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นที�ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแล้วว่า “เห็น
ด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามที�ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งธนาคารได้บนัทกึคะแนนในวาระดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

นอกจากนี � ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ ดงันั �น 
จํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชมุอาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามจํานวนผู้ เข้าประชุมที�ได้รับลงทะเบียน
ไว้ 

ผู้ ถือหุ้นที�ลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเริ�มแล้ว จะไม่นบัเป็นองค์ประชุมสําหรับวาระการประชุมที�มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ �นแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการลงคะแนน 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั#งที� 1/2561 เมื�อวันที� 4 กันยายน 2561 

ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั �งที� 1/2561 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 4 
กนัยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุที�ธนาคารได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนี �แล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 4 กันยายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 4 กนัยายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 
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มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 แถลงต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2561 ของธนาคาร ซึ�งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งนี �แล้ว และขอให้นายอดิศร 
เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) เป็นผู้รายงานสรุปให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สาํหรับปี 2561 ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี �  

• ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ�งที�ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูง ในส่วนของ
ธนาคาร ในปี 2561 ได้เริ�มดําเนินโครงการปรับปรุงธนาคารในทกุด้านหรือที�เรียกว่าโครงการ Fast Forward 
เพื�อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน ระบบปฏิบตัิการ บุคลากร ตลอดจนด้าน Digital Banking 
เพื�อให้ธนาคารมีความสามารถในการแขง่ขนัและเติบโตไปสูก่ารเป็นธนาคารขนาดกลางตามเป้าหมายของ
โครงการ 

• ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้จากการดําเนินงาน 
(Operating Income) จํานวน 13,536 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 382 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 ในขณะที�ธนาคารมี
ค่าใช้จ่าย (Expense) จํานวน 8,346 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 733 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 ซึ�งเกิดจากความ
จําเป็นที�ธนาคารจะต้องลงทนุในด้านตา่ง ๆ เพื�อการเจริญเติบโต จึงทําให้ธนาคารมีกําไรสทุธิก่อนหกัสาํรอง
และภาษีอยูที่� 5,191 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ (Net Profit) จํานวน 6.9 ล้านบาท  

• ธนาคารมีเงินให้สนิเชื�อสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีของกลุม่ธนาคารอยู่ที� 226.3 พนัล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 
7.2 เมื�อเทียบกับเงินให้สินเชื�อ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 โดยมาจากการเติบโตในธุรกิจขนาดใหญ่ และ 
ธุรกิจขนาดย่อย (Corporate and Consumer Businesses) กลุม่ธนาคารมีเงินฝากจํานวน 185.1 พนัล้าน
บาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 4.3 จากสิ �นปี 2560 ซึ�งมีจํานวน 177.4 พนัล้านบาท ทําให้อตัราส่วนรายได้ดอกเบี �ย
สทุธิต่อทรัพย์สิน (NIM) โดยเฉลี�ยลดลงจากร้อยละ 3.89 เป็นร้อยละ 3.71 โดยประเด็นหลกัมาจากการที�
ธนาคารเน้นการเติบโตในกลุม่ลกูค้าที�มีศกัยภาพสงู 
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• ธนาคารมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) เท่ากับร้อยละ 19.3 ซึ�งสงู
กวา่ปีที�ผ่านมา อนัเนื�องมาจากการเพิ�มทนุจํานวน 4.0 พนัล้านบาทในเดือน ตลุาคม 2561 สดัสว่นสนิเชื�อที�
ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเชื�อรวม (NPL ratio) อยูที่�ร้อยละ 4.3 ลดลงจากปี 2560 ซึ�งอยูที่�ร้อยละ 4.8 

• ในช่วง 2-3 ปีที�ผา่นมา ธนาคารมีแนวทางหลกีเลี�ยงกลุม่ที�อาจก่อให้เกิดปัญหาหนี �ด้อยคณุภาพ จึงได้มีการ
ปรับตวัโดยสร้างการเติบโตในสว่นของสินเชื�อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื�อบ้านที�มีความเสี�ยงตํ�า เช่นเดียวกบั
กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีการสร้างการเติบโตในกลุม่ลกูค้าที�มีศกัยภาพสงู ในขณะที�สินเชื�อเอสเอ็มอีมีการ
ปรับตวัลดลงจากประมาณ 40 พนัล้านบาทในปี 2559 เหลอืประมาณ 27 พนัล้านบาทในปี 2561 

• ในสว่นรายได้ที�ไมไ่ด้มาจากดอกเบี �ย มีการปรับตวัลดลงจากภาวะความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุ
ในปีที�ผา่นมา  

• อตัราสว่นเงินสาํรองคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage ratio) อยูที่�ร้อยละ 107.0 ซึ�ง
เพิ�มขึ �นจากปี 2560 ซึ�งอยูที่�ร้อยละ 93.2  

• การตั �งสาํรองสาํหรับหนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (provision) ลดลงร้อยละ 2.6 จาก
ปี 2560 แต่ในปี 2561 มีการตั �งสํารองเพิ�มขึ �นจํานวน 1,300 ล้านบาท เพื�อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับ
รองรับการเปลี�ยนมาตรฐานบญัชีไปสู ่IFRS 9 ซึ�งจะมีการประกาศใช้ในปี 2563  

• หลังจากที�ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างเพื�อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา  
สิ�งที�ยืนยนัความพร้อมในการเจริญเติบโตของธนาคาร คือ ในปี 2561 ธนาคารได้มีการเสริมทีมงานที�มี
คณุภาพทั �งทางด้านการขาย การติดตามหนี �และด้าน Digital Banking เพื�อรองรับการเติบโตในปีต่อ ๆ ไป 
โดยจํานวนพนักงานได้มีการเพิ�มขึ �นจากประมาณ 3,700 คน ในปี 2560 เป็นประมาณ 4,000 คน ในปี 
2561 ซึ�งในส่วนนี �เป็นการเพิ�มขึ �นของพนักงานในส่วนของลูกค้ารายย่อยจากประมาณ 2,300 คน เป็น
ประมาณ 2,600 คนในปี 2561 

• สาํหรับความคืบหน้าของธนาคารในโครงการ T18 หรือแผนการปรับปรุงธนาคาร ซึ�งได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2561 นั �น จะเห็นได้วา่ อตัราสว่นเงินกองทนุชั �นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง ปรับสงูขึ �น
จากร้อยละ 12.9 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2561 และผลกําไรจากกลุม่ลกูค้าบคุคลมีการปรับตวัดี
ขึ �นจากขาดทนุที�ประมาณ 318 ล้านบาท ในปี 2558 ตอนที�เริ�มโครงการฯ เป็นกําไรที� 1,723 ล้านบาทในปี 
2561 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความเห็นว่า จากสดัสว่นการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการประชุมครั �งนี �มีเพียงร้อยละ 
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0.19 ของหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของธนาคาร ซึ�งถือว่ายังน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าการทํา
ประชาสมัพนัธ์ของธนาคารยงัไม่ทั�วถึงและเพียงพอที�จะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยรู้จกัธนาคารมากขึ �น จึงขอให้
ฝ่ายจัดการและหน่วยงานที� ทําหน้าที�สื�อสารองค์กรช่วยประชาสัมพันธ์ธนาคารให้เป็นที� รู้จักกับ
บคุคลภายนอกมากขึ �น เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทนุรายย่อยและความน่าเชื�อถือสาํหรับผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาวตอ่ไป 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

• ตั �งข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีสนิทรัพย์สว่นของเจ้าของสงูขึ �นทกุปี  ซึ�งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
ดงักลา่ว จึงเสนอแนะว่าธนาคารควรมีการดําเนินการต่าง ๆ เพื�อแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร 
เช่น การจดัโรดโชว์ (road show) เพื�อแสดงผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร และโครงการขยาย
ธุรกิจใหม ่ๆ เพื�อเป็นการเพิ�มคณุคา่ของธนาคาร 

• ตั �งข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีสนิทรัพย์ประเภทรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิลดลงอยูที่� 6,790 ล้าน
บาท จาก 18,167 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนื�องจากเป็นสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ตํ�า และเสนอแนะว่า
ธนาคารควรลดสินทรัพย์ประเภทนี �ให้ตํ�าที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ หากทําให้เป็นศูนย์ได้ก็จะยิ�งส่งผลดีกับ
ธนาคาร 

• เสนอแนะวา่ ธนาคารควรเสนอตอ่ Credit Rating Agency ให้จดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของธนาคารให้อยูใ่น
ระดับที�ใกล้เคียงกับบริษัทแม่ คือ CIMB Bank Berhad ซึ�งในปัจจุบันมีอันดับความน่าเชื�อถือที�ดีกว่า
ธนาคาร ทั �งนี � เพื�อเป็นการเพิ�มความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร 

• ตั �งข้อสงัเกตว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นบวก แม้กําไรสุทธิจะมีจํานวนไม่มาก แต่เมื�อ
พิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที�มีจํานวนมากนั �น คาดว่าธนาคารจะสามารถทํากําไร
ได้มากขึ �นในอนาคต ซึ�งนบัเป็นสญัญาณที�ดี 

• ตั �งข้อสงัเกตว่าธนาคารได้มีการตั �งสํารองเพิ�มเติมเพื�อเตรียมพร้อมสําหรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ IFRS9  
ที�จะนํามาใช้ แม้วา่จะมีการเลื�อนกําหนดการใช้ออกไป แตธ่นาคารก็ยงัสามารถเตรียมความพร้อมลว่งหน้า
ได้เป็นอยา่งดี 

• ตั �งข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สงูกวา่อตัราผลตอบแทน ซึ�งถือได้วา่ธนาคารมีการ
ใช้สนิทรัพย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

• เสนอแนะว่าธนาคารควรขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุงข้อมลูการเติบโตของสินเชื�อของ
ธนาคารตามที�เผยแพร่ตอ่สาธารณะให้เป็นปัจจุบนั เพื�อแสดงให้เห็นว่าธนาคารกําลงัเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
ทั �งนี � เพื�อเพิ�มมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคาร 
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นายสบืศกัดิ| พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ถามว่า ธุรกิจหลักของธนาคารประเภทใดที�ธนาคารสามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที�ตั �งไว้  
และมีธุรกิจประเภทใดที�ไมบ่รรลเุป้าหมายและมีสาเหตจุากอะไร 

นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี �แจงว่า ในช่วงปีที�ผา่นมา ธนาคารประสบความสําเร็จด้านการทํารายได้ของธุรกิจหลกัทกุประเภทได้ตาม
เป้าหมาย แต่เนื�องจากในปี 2561 ธนาคารมีการตั �งสํารองเพิ�มเติมประมาณ 1,300 ล้านบาท เพื�อรองรับ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ IFRS9 ที�จะเริ�มมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 และเป็นการกนัสํารองที�เป็นไปตามแผน
เพื�อให้ธนาคารมีงบดลุที�แข็งแกร่งและสามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาวได้ หากธนาคารไมต้่องตั �ง
สาํรองเพิ�มเติมดงักลา่ว ธนาคารจะมีกําไรก่อนหกัภาษีอยูที่�ประมาณ 1,300 ล้านบาท 

นายสบืศกัดิ| พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ถามวา่ การตั �งสาํรองฯ ดงักลา่ว เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือไม ่

 นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี �แจงวา่ การตั �งสํารองฯ เพิ�มเติมของธนาคารดงักลา่วไม่ได้อิงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
แตอิ่งตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่IFRS9 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า วาระนี �เป็นการรับทราบ
รายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 ไมต้่องมีการออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที�ประชุม ที�ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 ตามที�เสนอทกุประการ 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ #นสุดวันที�  31 ธันวาคม 
2561 

 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ �นสดุ
วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ�งธนาคารได้จัดส่งไปยังผู้ ถือหุ้ นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ประธานฯ นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นว่างบการเงินที�เสนอต่อที�ประชุมนี � เป็นงบการเงินที� บริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุป
ได้ดงันี � 

• ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มสีนิทรัพย์รวม จํานวน 355.8 พนัล้านบาท 
สนิเชื�อรวมดอกเบี �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 ซึ�งเป็นทนุที�ออกและชําระแล้ว 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 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นาย สถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกี�ยวกบักําไรสทุธิจากเงินลงทนุของงบการเงินเฉพาะธนาคารในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จวา่  
เหตใุดกําไรสทุธิจากเงินลงทนุจึงลดลงอยา่งมากจาก 490,748,334 บาทในปี 2560 มาอยูที่� 19,508,137 
บาทในปี 2561 

นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส (Deputy CEO) 

• ชี �แจงวา่ กําไรสทุธิจากเงินลงทนุของงบการเงินเฉพาะธนาคารลดลง เนื�องจากในปีที�ผา่นมา ภาวะตลาดมี
ความผนัผวนและอตัราดอกเบี �ยปรับตวัเพิ�มขึ �น ทําให้กําไรจากการลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนี �ลดลง  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะวา่แม้การดแูลรักษาสนิทรัพย์ของธนาคารจะอยูใ่นระดบัที�สงูกวา่คา่เฉลี�ยของอตุสาหกรรม  
แตธ่นาคารควรเพิ�มอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ เพื�อชว่ยลดอตัราการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 

• เสนอแนะวา่ เนื�องจากธนาคารมีสนิทรัพย์ที�ได้จากการควบรวมกบัไทยธนาคาร ธนาคารจงึอาจเปิดเผย
ข้อมลูสนิทรัพย์เหลา่นั �นเพิ�มเตมิตามประมวลรัษฎากร ที�อนญุาตให้มีการเปิดเผยสนิทรัพย์ทกุ ๆ 3 ปี โดยไม่
สง่ผลกระทบกบัภาษีเงินได้ หรืองบกําไรขาดทนุ หากธนาคารเพิ�มเติมรายการสนิทรัพย์ดงักลา่วในงบดลุ  
จะทําให้มลูคา่ทางบญัชี (Book Value) ของธนาคารเพิ�มขึ �น  

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงใน
วาระที� 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยแจ้ง
วา่ วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ที�ผู้ สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้ว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 
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มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 เสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

•   ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 804,282,341.07 บาท 

•  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 
2561 โดยโอนขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2561 ไปบญัชีกําไรสะสม ซึ�งภายหลงัการจัดสรรแล้ว ธนาคารมีกําไร
สะสม จํานวน 4,997,193,426.54 บาท 

• ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคบัของ
ธนาคาร ข้อ 43 ที�ระบุไว้ว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร เนื�องจากผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2561 ที�ผา่นมาธนาคารมีผลประกอบการขาดทนุ ซึ�งตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลกระทําได้ต่อเมื�อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั �งหมด 
คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายภาน ุตั �งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• ถามว่า หากไม่มีการตั �งสํารองเพิ�มเติมจํานวน 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
เนื�องจากแต่ละธนาคารมีจํานวนหุ้นและมลูค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ไม่เท่ากนั ในสว่น EPS ของ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย หากธนาคารสามารถประกาศผลกําไรได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท EPS จะอยู่ที�
ประมาณ 0.04 บาทตอ่หุ้น แต่หากต้องการเทียบเคียงกบัตลาด ควรพิจารณาโดยเปรียบเทียบ Market Cap 

ตอ่ผลกําไร ซึ�งจะคล้ายคลงึกบั P/E Ratio ขณะนี � Market Cap ของธนาคารมีมลูคา่ประมาณ 27,000 ล้าน
บาท หากธนาคารมีกําไรที� 1,300 ล้านบาท P/E Ratio ของธนาคารจะอยู่ที�ประมาณ 20 เท่า ในขณะที� P/E 
Ratio ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ที� 18-19 เท่า ดงันั �น จะเห็นได้ว่า ผลดําเนินงานของธนาคารมีแนวโน้ม
เข้าใกล้คา่เฉลี�ยของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนัมากขึ �น 

 นายสบืศกัดิ| พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะว่าธนาคารมีผลกําไรในไตรมาส 1/2562 หากธนาคารยังสามารถทํากําไรได้ในช่วงครึ�งปีแรก 
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 ธนาคารก็จะได้รับการจดัอยู่ในกลุม่ธนาคารที�มีการจ่ายเงิน
ปันผล นอกจากนั �น ในกรณีที�มีผลกําไรสทุธิไมม่าก ธนาคารยงัมีทางเลอืก เช่น สามารถพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลจากกําไรสะสม (retain earnings) ในอตัราตั �งแตร้่อยละ 20-30 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เป็นต้น 

• เสนอแนะให้ธนาคารแสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินเพิ�มเติม เช่น กําไรที�เป็นตัวเงิน (cash profit)  
ซึ�งการประกาศ cash profit ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพื�อการจ่ายเงินปันผลแตเ่พื�อสร้างความเชื�อมั�นตอ่ธนาคาร 

นางวรรณา บางเกิด ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกี�ยวกบัรายได้รวม ซึ�งเมื�อหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูแล้ว เหตใุดกําไร
สทุธิจึงอยูที่�ประมาณ 7 ล้านบาท 
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นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

• ชี �แจงวา่กําไรสทุธิอยูที่�ประมาณ 7 ล้านบาท เนื�องจากมีการตั �งภาษีเงินได้นิติบคุคล (corporate tax) เพิ�มขึ �น
ซึ�งเป็นผลมาจากการหยุดการรับรู้ภาษี (tax realization) แต่ไม่ได้มีการแสดงรายการดงักล่าวในรายงาน
ประจําปี 

นายภาน ุตั �งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะวา่ธนาคารมีกําไรสะสมที�ดีระดบัหนึ�ง ดงันั �น มีความเป็นไปได้หรือไมที่�ธนาคารจะพิจารณาจา่ยเงิน
ปันผลในอตัราที�เคยจ่ายจากกําไรสะสม นอกจากนี �การขาดทุนครั �งนี �เป็นการขาดทนุทางบญัชี ธนาคารจึง
ควรเสนอเรื�องการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมให้ธนาคาร CIMB ที�มาเลเซียพิจารณา 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงว่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กําไรสะสมที� Roll In เข้าไปแล้วจะนบัเป็นทนุสํารองของ
ธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการพิจารณาถึงความมั�นคงของธนาคารพาณิชย์จากฐานะทาง
การเงินโดยพิจารณาจากกองทนุ Tier I และ Tier II อย่างไรก็ตาม จะขอให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมวา่สามารถทําได้หรือไมเ่พื�อความชดัเจนอีกครั �งหนึ�ง 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง  
โดยแจ้งให้ทราบวา่วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการ
จดัสรรกําไรประจําปี 2561 โดยโอนขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2561 ไปบญัชีกําไรสะสม ซึ�งภายหลงัการจัดสรรแล้ว ธนาคารมี
กําไรสะสม จํานวน 4,997,193,426.54 บาท โดยงดจ่ายเงินปันผลตามที�คณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียด
ดงันี � 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 นําเสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ นําเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี � 

• คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ในอตัราที�
เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั �งสอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัรา
คา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดียวกนั  

• คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากบัดแูลกิจการ และเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยประจําปี 2562 โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะมีการแบง่จ่ายเป็น 2 สว่น สว่นแรก คือ คา่เบี �ยประชมุราย
เดือนและส่วนที�สอง คือค่าเบี �ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั �ง ทั �งนี � ยอดรวมของอตัราค่าตอบแทน
กรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปลี�ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดงันี �  

5.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2562 

ค่าเบี #ยประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเบี #ยประชุม 

(รายครั#ง) 

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  

กรรมการที�ได้รับแต่งตั �งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื�น ๆ ของธนาคารได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี �ยประชุมรายเดือนและค่าเบี �ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั �ง ทั �งนี � ยอดรวมของอัตรา
คา่ตอบแทนกรรมการยงัคงเดิมไมเ่ปลี�ยนแปลง 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.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอื�น ๆ   

● ประธาน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 

● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

หมายเหต ุกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารไมข่อรับคา่ตอบแทนกรณีดํารงตาํแหนง่กรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย (ทั �งนี � กรรมการจะเป็นผู้ เสยีภาษีเงินได้ที�เกิดขึ �น) 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความเห็นว่าจากข้อมลูค่าตอบแทนคณะกรรมการในหน้า 4 ของหนงัสือเชิญประชมุเกี�ยวกบัค่ารับรอง
ของประธานกรรมการจํานวน 70,000 บาท ไม่ต้องระบคุําว่า “ต่อคน” เนื�องจากเป็นค่าตอบแทนเฉพาะของ
ประธานกรรมการเทา่นั �น 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้งให้
ทราบวา่วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ  
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 มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามที�เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุม 

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 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญช ี

ประธานฯ ขอให้ นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และผู้ ถือหุ้น
สามารถแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีรายเดิมให้ทําหน้าที�ต่อไปอีกก็ได้ ทั �งนี � โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมี
กระบวนการคดัเลือกผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี 2562 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื�อนําเสนอต่อที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชี แห่งสาํนกังานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตาม
รายชื�อต่อไปนี � เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2562 โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งดังรายชื�อต่อไปนี �  
มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5339 

2. นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7352 
3. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4298 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และ
คา่ตอบแทนอื�น เป็นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นตามที�ระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นหน้า 5-6 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว 

นอกจากนี � บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ 
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1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 

ทั �งนี � ค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2562 รวมเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 11,924,000 
บาท ซึ�งเพิ�มขึ �นร้อยละ 5.9 เมื�อเปรียบเทียบกับค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนอื�นปี 2561 จํานวน 11,262,900 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอื�นจากสํานกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบ
บญัชีสงักดัและไมไ่ด้รับบริการอื�นจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

ขณะเดียวกนั ธนาคารได้นําข้อมลูเสนอตอ่ที�ประชมุฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• ถามว่าเหตใุดค่าสอบบญัชีจึงเพิ�มขึ �นโดยรวมประมาณร้อยละ 4.7 สาเหตเุกิดจากการใช้มาตรฐานการบญัชี
ใหม่หรือมีรายการค่าตรวจสอบพิเศษอื�นใดหรือไม่ เพราะหากเป็นเช่นนั �น ธนาคารควรแยกรายการค่าสอบ
บญัชีปกติประจําปี และคา่สอบบญัชีพิเศษอื�น ๆ ที�นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติประจําปีออกจากกนั และ
เสนอแนะว่าในการนําเสนอค่าสอบบญัชีประจําปี ควรมีการประมาณการจํานวนคนและชั�วโมงที�ใช้ในการ
ทํางาน (manhour) โดยเปรียบเทียบปีต่อปี เนื�องจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีควรเพิ�มขึ �นตาม
ปริมาณงานที�เพิ�มขึ �นและธนาคารควรพิจารณาหาแนวทางในการลดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีด้วย 

นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

•  ชี �แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีที�เพิ�มขึ �นในปีนี � เนื�องจากมีการเพิ�มงานสอบบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีใหม่และตามโครงการ Fast Forward ซึ�งมี initiatives ต่าง ๆ เพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่ธนาคาร
โดยธนาคารได้มอบหมายให้ Mckinsey เป็นผู้ดําเนินการ รวมทั �งบริษัทในเครือ 2 แหง่ของธนาคาร คือ
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด และบริษัท เวิลด์ลีส จํากัด มีการขยายธุรกิจเพิ�มขึ �นด้วย 
นอกจากนั �น ธนาคารได้มีการเจรจาต่อรองราคากับบริษัทผู้สอบบญัชีหลายครั �งก่อนได้ผลสรุปราคา
ตามที�เสนอตอ่ที�ประชมุในครั �งนี � 

นายภาน ุตั �งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกี�ยวกับปริมาณงานสอบบัญชีในส่วนของโครงการ Fast Forward ที�มอบหมายให้ Mckinsey เป็น
ผู้ดําเนินการ และถามว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีสามารถเรียกเก็บจากบริษัทแม ่คือ CIMB Bank Berhad 
ได้หรือไม่ รวมทั �งเห็นด้วยว่า ค่าสอบบญัชีของธนาคารควรเพิ�มขึ �นในกรณีที�มีการสอบบญัชีพิเศษเพิ�มเติม
เทา่นั �น ไมใ่ช่เพิ�มขึ �นทกุปีในขณะที�ขอบเขตการสอบบญัชียงัเทา่เดิม 
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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
ประเมินผลอย่างใกล้ชิดโดยครอบคลมุถึงรายได้ที�จะเพิ�มขึ �น และค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นในแต่ละโครงการด้วย 
ดังนั �น จึงมีรายละเอียดที�จะต้องติดตามค่อนข้างมากและใช้เวลาพอสมควร สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบโครงการนี � เป็นคา่ใช้จ่ายที�ธนาคารต้องรับผิดชอบเอง ไมส่ามารถคิดจากบริษัทแมไ่ด้ 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ทราบว่า
วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ
แต่งตั �งให้ นายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต เลขที� 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารและค่าตอบแทนอื�นเป็นจํานวนเงิน 9,539,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจนัทน์ และบริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 2,385,000 บาท รวมจํานวนเงินคา่สอบบญัชีและคา่ตอบแทนอื�นของ
กลุม่ธนาคารปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 #งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุดงันี � 

• เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั �ง กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการที�จะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ และกรรมการซึ�ง
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พ้นจากตําแหน่งนั �น อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ�งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งนี � มีกรรมการที�
ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 คน ได้แก่ 

1. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ  

2. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ  

3. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ (ลาออกเมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 
2562) 

4. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 

ทั �งนี � เพื�อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี � ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม่ ชเว็น และ นายรอม 
หิรัญพฤกษ์ ออกจากห้องประชมุจนกวา่การลงคะแนนเสยีงในวาระนี �จะแล้วเสร็จ 

• คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเลือกตั �งกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน 
ได้แก่ (1) นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น และ (2) นายรอม หิรัญพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึ�ง สําหรับนายมาริษ สมารัมภ์ มีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร และนายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ ได้แจ้งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระโดยมีผล
ตั �งแต่วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงันั �น คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ
จึงได้พิจารณาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ และได้เสนอชื�อ นายณัฐศักดิ|  
โรจนพิเชฐ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นายมาริษ สมารัมภ์ และได้เสนอชื�อ นายนิติ 
จึงนิจนิรันดร์ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ แทน นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ โดยนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ทั �งนี � บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการทั �ง 4 คนดังกล่าว  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์ในด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี และมีคณุสมบตัิเหมาะสม
กบัการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที�ได้กําหนดไว้โดยกฎหมายที�เกี�ยวข้องและตามข้อบงัคบัธนาคาร 

• เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ ระหว่างวนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และขั �นตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั �งนี � ปรากฏวา่ไม่มี
ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบคุคลเข้ามายงัธนาคาร  

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการที�จะรับเลือกตั �งทั �ง 4 คน แสดงบนจอภาพในห้อง
ประชมุด้วย  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
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นายสบืศกัดิ| พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ถามเกี�ยวกบัเกณฑ์ของธนาคารในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายย่อยต้องการเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับเลือกตั �งเป็น
กรรมการ 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงว่า ธนาคารได้มีการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเกี�ยวกับหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอบคุคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ โดยกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (หนึ�ง) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมดของธนาคาร และถือหุ้น
อย่างต่อเนื�องนบัจากวนัที�ถือหุ้นจนถึงวนัที�เสนอเรื�องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน สามารถเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอบคุคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการได้ 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธาน จึงขอให้ที�ประชมุลงมติ โดยขอให้ลงคะแนนเสยีง
เลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล และวาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ
เลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้แก่ (1) นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น และ (2) นายรอม 
หิรัญพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง และอนุมัติการเลือกตั �งนายณัฐศกัดิ| โรจนพิเชฐ ให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระแทนนายมาริษ สมารัมภ์ และนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนนาย
จิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ โดย นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยผลการลงมติมีรายละเอียด
ดงันี � 

1. นางสาว เซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการอิสระ 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

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 

ประธานนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ 

(1) ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 ลงวนัที� 27 มิถนุายน 2557 เรื�องการประชุม
ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้การประชุมที�กฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการประชมุ นอกจากจะดําเนินการ
ตามวิธีการที�บญัญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
จะต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�องมาตรฐานการรักษาความ
มั�นคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัที� 24 พฤศจิกายน 2557 ด้วย 

(2) เพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง คือ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม) มาตรา 100 แก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ที� 21/2560 ลงวันที� 4 เมษายน 2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ กําหนดเรื�องการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ 

• คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัของธนาคาร 
หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 31 เพื�อให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ดงักลา่วข้างต้น ดงันี � 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

หมวด 4 

คณะกรรมการ 

 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�นและกําหนดวัน
ประชมุให้เร็วกวา่นั �นก็ได้ 

 กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปอาจร้อง
ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี �ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสี�วนันับแต่
วนัได้รับคําร้องขอ 

หมวด 4 

คณะกรรมการ 

 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื�นและกําหนดวนัประชุมให้เร็ว
กวา่นั �นก็ได้ ทั �งนี � หากการประชมุในคราวนั �นเป็นการประชุม
ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัด
ประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี �ให้ประธานกรรมการ
กําหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัได้รับคํา
ร้องขอ 

ประธานกรรมการ หรือ บคุคลที�ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ อาจกําหนดให้จัดการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที�เข้าร่วม
ประชุมทั �งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที�มีการ
ประชุม และกรรมการที�เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ�งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที�ประชุมแห่ง
เดียวกนั และจะต้องกระทําผา่นระบบควบคมุการประชมุที�มี
กระบวนการรักษาความมั�นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดย
ให้มีการบันทึกเสียง หรือทั �งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม รวมทั �ง
ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที�เกิดจากการบนัทึกดงักล่าว 
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื �นฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที� 24 
พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที�จะมีแก้ไขเพิ�มเติม 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

หมวด 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ�งในห้า
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กวา่ยี�สบิห้าคน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสิบ
ของจํานวนหุ้ นที� จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทํา
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

 

หมวด 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 31. ในกรณีที�มีผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบั 
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
เมื�อใดก็ได้ โดยในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื�อง
และเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ใน
กรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณี ที�คณ ะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ ถือหุ้นทั �งหลายซึ�ง
เข้าชื�อกัน หรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�
บงัคบัไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วนั
นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี �
ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที�
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครั �งใด 
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั �งนั �นให้แก่บริษัท 

ขณะเดียวกนัธนาคารได้นําข้อมลูรายงานตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชมุด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
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นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• ตั �งข้อสงัเกตวา่การแก้ไขข้อบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายเรื�องการรวบรวมเสียงผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคน
ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด เพื�อให้สามารถเรียก
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้นั �น จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบตัิ มีความเป็นไปได้น้อย เนื�องจากปัจจุบนั
ธนาคารมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ CIMB Bank Berhad ซึ�งถือหุ้นอยูใ่นธนาคารจํานวนรวม 33,021,971,285 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของธนาคาร 

• ตั �งข้อสงัเกตว่า ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นข้อ 36 ที�เปิดเผยไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หน้า 58 เกี�ยวกบักิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา ไมไ่ด้มีการกําหนดเรื�องการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไว้ ทําให้แนวทางในการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของธนาคารมีไม่ครบถ้วนตาม
กฎหมาย 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงว่ากรณีที� CIMB Bank Berhad ได้เข้ามาถือหุ้ นธนาคารร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้ นที�ออกและ
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของธนาคารเป็นกรณีพิเศษ ที�ผ่านมานั �น ทางกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ก็มีความประสงค์ให้ธนาคารพิจารณาลดสดัสว่นการถือหุ้นของ CIMB Bank Berhad อยา่งไรก็
ตาม CIMB Bank Berhad ได้รับการผ่อนผนัจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 
49 ได้เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั �น CIMB Bank Berhad ไม่สามารถเพิ�มสดัส่วนการถือหุ้ นได้เว้นแต่
สดัสว่นผู้ ถือหุ้นที�มิใช่สญัชาติไทยทกุรายรวมกนัถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 49 ซึ�งธนาคารจะต้องมีมาตรการสาํหรับ
ดําเนินการในเรื�องนี �ตอ่ไป  

• สําหรับการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ ซึ�งธนาคารได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยูแ่ล้ว อยา่งไรก็ตาม ธนาคารจะรับ
ไว้เพื�อพิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัฯ ให้ครบถ้วนตามที�เสนอแนะตอ่ไป 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง  
โดย แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5  
การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 31 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ ทั �งนี � ให้บคุคลที�คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มอบหมายมีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมข้อความในข้อบังคับที�เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนาย
ทะเบียน โดยที�ไมก่ระทบตอ่สาระสาํคญัของการแก้ไขข้อบงัคบัตามที�เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดงันี � 
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มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั #งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิ 

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 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและผู้ บริหารในเรื� องอื�น ๆ 
นอกเหนือจากวาระที�ได้ดําเนินการประชมุมาแล้ว ซึ�งมีสาระสาํคญัดงันี �  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• เสนอแนะให้ธนาคารจดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยี�ยมชมกิจการ (Company Visit) ซึ�งจะเป็นการประชาสมัพนัธ์ธนาคาร
และทําให้มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมมากขึ �น รวมทั �งเสนอแนะเรื�องการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
โดยการจดัรถรับสง่และจดัสถานที�ลงทะเบียนที�ชั �นลา่งของธนาคาร 

• ถามวา่ เมื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียไมส่ามารถเพิ�มทนุให้ธนาคารได้แล้ว ธนาคารจะมีแนวทางในเรื�องนี �
อยา่งไร 

 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ข้อเสนอแนะในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุ ธนาคารจะรับไว้พิจารณาเพื�อการปรับปรุง
ตอ่ไป 

• สําหรับการเพิ�มทุน หากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียไม่สามารถเพิ�มทุนให้ธนาคารได้แล้ว ธนาคารยังมี
วิธีการทางการเงินอื�น ๆ เช่น การออกหุ้นกู้  เป็นต้น 

นายภาน ุตั �งพลูสนิธนา ผู้ ถือหุ้น 

• ตั �งข้อสงัเกตวา่ การที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียต้องมีการขายหุ้นบางสว่นออกมาเพื�อให้สดัสว่นของผู้ ถือ
หุ้ นรายย่อยเพิ�มขึ �น อาจทําให้ราคาหุ้ นลดลง และทําให้ผู้ ถือหุ้ นขาดทุนมากขึ �น จึงขอให้ธนาคารมีการ
บริหารงานที�ดี เพื�อให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งยิ�งขึ �น  
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• ตั �งข้อสงัเกตว่า สนิทรัพย์ของธนาคาร เช่น ตึกสาทรที�เคยเป็นสาํนกังานใหญ่ของธนาคาร ที�ได้ขายไปแล้วนั �น
ผลประโยชน์จากการขายไปอยู่ที�บริษัทแม่ในมาเลเซียหรือไม่ และธนาคารจะทําอย่างไรเพื�อแข่งขันกับ
ธนาคารขนาดเลก็ในตลาดได้ 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงว่า ในอดีตเมื�อซีไอเอ็มบี มาเลเซียได้เข้ามาซื �อกิจการของธนาคาร ราคาหุ้น ณ ขณะนั �นสงูกว่าปัจจบุนั 
จึงถือว่าซีไอเอ็มบี มาเลเซียขาดทนุจากการซื �อกิจการ ในสว่นของการขายตึกสาทรนั �น เงินจากการขายได้มี
การหมุนเวียนและนําไปใช้ในการบริหารกิจการเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกนั ซึ�งเป็น
ลกัษณะการบริหารตามปกติของกิจการโดยทั�วไป นอกจากนั �น การขายทรัพย์สนิจะต้องมีการบนัทกึในระบบ
บญัชีและธนาคารอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ�งมีกฎเกณฑ์ที�เข้มงวด จึงเป็นไป
ไมไ่ด้ที�ผลประโยชน์จะตกไปอยูที่�ผู้ ถือหุ้นเพียงกลุม่เดียว 

นายสบืศกัดิ| พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น 

• ขอให้ธนาคารมีความระมดัระวงัเกี�ยวกบัการบริหารงานเพื�อมิให้เกิดหนี �เสยี (NPL) 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงวา่ ในการบริหารงาน ธนาคารมีความระมดัระวงัเรื�องหนี �เสยีอยู่แล้ว โดยจะเห็นได้วา่ ธนาคารมีการตั �ง
เงินสาํรองไว้สงูเพื�อให้มีฐานะทางการเงินที�แข็งแกร่ง และตามที�นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่อาวุโสได้ชี �แจงไว้ในวาระก่อนหน้านี �แล้วว่าธนาคารมีโปรแกรมในการคดัเลือกลกูหนี �ที�มีคุณภาพ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการจัดชั �นหนี �ที�มีความรัดกุมมากขึ �น 
นอกจากนั �น คณะกรรมการธนาคารได้มีการติดตามการรายงานเรื�องการบริหารความเสี�ยงด้านต่าง ๆ เป็น
ประจําทกุเดือน 

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความชื�นชมเกี�ยวกบัการเปิดสาขาในร้านสะดวกซื �อ 7-11 ของธนาคาร ซึ�งปัจจบุนัธนาคารคูแ่ขง่ได้มีการ
ดําเนินการในแบบเดียวกนั  

• ถามเกี�ยวกับความคืบหน้าของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร ซึ�งถูกกล่าวโทษจากธนาคารแห่งหนึ�งในกรณีการปล่อยสินเชื�อให้แก่ลกูค้ารายหนึ�งเมื�อครั �งยงัดํารง
ตําแหนง่เป็นผู้บริหารของธนาคารดงักลา่ว 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงว่า กรณีการถูกกล่าวโทษของนายกิตติพนัธ์กบัธนาคารแห่งหนึ�ง ไม่มีความเกี�ยวข้องกับธนาคาร โดย
ปัจจุบันนายกิตติพนัธ์ได้ขอลาพักจากการปฏิบัติงานชั�วคราว โดยในช่วงแรกได้ขอลาพักเป็นระยะเวลา 2 
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เดือนตั �งแต่กุมภาพนัธ์จนถึงสิ �นเดือนมีนาคม 2562 ต่อมามีการขอลาพกัเพิ�มอีก 2 เดือนตั �งแตเ่มษายนจนถึง
สิ �นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ�งการลาพกัในช่วงหลงัเป็นการลาพกัโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Leave without pay) 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการลาพกัของนายกิตติพนัธ์ ธนาคารได้มีการแต่งตั �งให้นายโอมาร์ ซิดดิค จากซี
ไอเอ็มบี มาเลเซีย ทําหน้าที�รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าบริหาร จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
มั�นใจได้ว่าในกรณีที�เกิดภาวะไม่ปกติ ธนาคารมีแผนสํารองเหมือนดังเช่นทุกธุรกิจ ธนาคารจึงสามารถ
ดําเนินงานได้อยา่งตอ่เนื�องและเป็นปกติโดยไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ยา่งใด 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงความเห็นว่านายกิตติพนัธ์เป็นผู้บริหารของธนาคาร จึงเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ธนาคาร
ควรมีการปกป้องและดแูลอยา่งใดหรือไม ่

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 

• ชี �แจงวา่ ธนาคารจะต้องวางตวัเป็นกลางและระมดัระวงัในการดําเนินการในเรื�องนี � เนื�องจากอาจมีผลกระทบ
ในหลายด้านต่อธนาคาร   รวมทั �งขณะนี �ยงัไม่มีข้อสรุปจากหน่วยงานราชการเกี�ยวกบัข้อกลา่วหาของนาย
กิตติพนัธ์แตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมและให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ทั �งนี � คณะกรรมการ
ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารให้ดีที�สดุเพื�อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

เมื�อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ�มเติมหรือเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้
กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นที�ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที�เป็น
ประโยชน์ และขอปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 

ลงชื�อ ............................................. ประธานที�ประชมุ 

             (นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช)  

 

ลงชื�อ         .............................................. เลขานกุารบริษัท 

            (นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ) ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


