รายงานประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร
ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการธนาคารที่เขารวมประชุม
1.

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

2.

ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง

รองประธานกรรมการ

3.

นายมาริษ สมารัมภ

กรรมการอิสระ

4.

นางวาทนันทน พีเทอรสิค

กรรมการอิสระ

5.

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

กรรมการอิสระ

6.

นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย

กรรมการ

7.

นางสาวเซรีนา ตัน เหม ชเว็น

กรรมการ

8.

ดาโตะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ

9.

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการทีไ่ มเขารวมประชุม
ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการอิสระ

ผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุม
1.

นายสุธีร โลวโสภณกุล

2.
3.
4.

นายอดิศร เสริมชัยวงศ
นายอาทิตย มาสถิรกุล
นายพรชัย ปทมินทร

5.
6.
7.

นางบุษกร พุทธินันทน
นางวรีมน นิยมไทย
นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

ผูบริหารสูงสุดรวมธุรกิจขนาดใหญและผูบริหารสูงสุดธุรกิจ
บริหารเงิน
ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย
ผูบริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารสูงสุดรวมธุรกิจขนาดใหญและผูบริหารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ผูบริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบัติการ
ผูบริหารสูงสุดพาณิชยธนกิจ
ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
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8.
9.

นางกนกไพ วงศสถิตยพร
นายเจสัน ลีออง กอก ยิว

ผูบริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
ผูบริหารสูงสุดการเงิน

10.
11.
12.

นายประภาส ทองสุข
นายอาคาช รัทเก
นายจิตติวัฒน กันธมาลา

ผูบริหารสูงสุดสื่อสารองคกร
ผูบริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผูบริหารสูงสุดธนบดีธนกิจ

13.

นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผูบริหารสูงสุดกํากับการปฏิบัติงาน และรักษาการ ผูบริหาร
สูงสุด สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

ผูบริหารระดับสูงที่ไมเขารวมประชุม
นายตัน คีท จิน

ผูบริหารสูงสุดกลยุทธ (ลาปวย)

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1.
2.

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
นายชานนท ถาวรานนท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม
นางสาวพัชรพร ภูทรานนท บริษัท วีรวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ ไดกลาวขอบคุณและขอตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนครั้งนี้ และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 173 ราย รวมจํานวนหุนได 6,005,640
หุน ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 146 ราย รวมจํานวนหุนได 29,328,790,017 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวย
ตนเองและผูถือหุนที่มอบฉันทะเปนจํานวน 319 ราย และจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งสิ้น 29,334,795,657 หุน คิดเปนรอย
ละ 96.8777 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบริหารธนาคาร
ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุม ซึ่งปรากฏตามรายชื่อผูเขารวมประชุมดังกลาวขางตน และไดมอบหมาย
ใหนายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนและ
ความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารไดเชิญผูถือหุนจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สักการะ เปน
สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคาร
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ตอจากนั้น เลขานุการบริษัทไดชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงสรุปดังนี้
กรณีไมมีผูถือหุนทานใด” ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนทาย
ของการรายงานวา “ผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ”
กรณีมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหเปนผูมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื่องหมายถูก () ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให และยกมือขึ้น เพื่อรอ
ใหเจาหนาที่ของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากทานนํามานับคะแนนเสียง และจะถือวาผูถือหุนที่ไมยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว
หรือไมสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่นั้นไดออกเสียง “เห็นดวย”
สําหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” และ”งดออกเสียง”
ในแตละวาระเทานั้น และจะนําคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” ดังกลาว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่
เขารวมประชุม สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระนั้นๆ
สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแลววา “เห็น
ดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคออกเสียงลงคะแนนไว
ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งธนาคารไดบันทึกคะแนนในวาระดังกลาวไวลวงหนาแลว
นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ดังนั้น
จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผูเขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียน
ไว
ผูถือหุนที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแลว จะไมนับเปนองคประชุมสําหรับวาระการประชุมที่มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2560 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้แลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถอื หุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยแจงใหผูถือหุนทราบวา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
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มติที่ลง
1. เห็นดวย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,334,817,661

99.9986

2. ไมเห็นดวย

106,381

0.0003

3. งดออกเสียง

293,731

0.0010

0

0.0000

4. บัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2560
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2560 ปรากฏตามรายงาน
ประจําป 2560 ของธนาคาร ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้แลว และขอใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงานสรุปใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับป 2560 ตอที่
ประชุมผูถือหุน ดังนี้










ผลการดําเนินกิจการของธนาคารในป 2560 คืนสูกําไร กําไรของธนาคารกอนหักภาษีอยูที่ 489 ลานบาท
(เพิ่มขึ้นรอยละ 163.1 จากป 2559) เนื่องจากการลดลงของสํารองหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 19.5
ธนาคารมีกําไรจากการดําเนินงานสูงสุดเปนประวัติการณที่ 5.7 พันลานบาท จากการเพิ่มรายไดดอกเบี้ยสุทธิ
และการบริหารตนทุน ธนาคารเติบโตอยางตอเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) ในชวงป 2552 2560 รอยละ 39 อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานมีแนวโนมที่ดีขึ้น
ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายไดจากการดําเนินงาน
(Operating Income) จํานวน 13,155 ลานบาทเพิ่มขึ้น 227 ลานบาท หรือรอยละ 1.8 สวนใหญมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 309 ลานบาท หรือรอยละ 18.9 ซึ่งเกิดจาก
คาธรรมเนียมจากการจัดจําหนายหนวยลงทุน รายไดคาธรรมเนียมจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและ
รายไดธุรกรรมเชาซื้อ และการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 337 ลานบาท หรือรอยละ 3.4 เปนผล
จากการลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยรอยละ 9.4 สุทธิกับการลดลงของรายไดจากการดําเนินงานอื่นจํานวน
419 ลานบาท หรือรอยละ 29.4 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิ (Net Profit) สําหรับป 2560 มีจํานวน 385 ลานบาท ในขณะที่ป 2559 มีขาดทุนสุทธิจํานวน 630
ลานบาท เปนผลจากการลดลงในสํารองหนี้สงสัยจะสูญ (Provision) รอยละ 19.5 ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีของกลุมธนาคารอยูที่ 211.0 พันลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมธนาคารมีเงินฝากจํานวน
177.4 พันลานบาท ลดลงรอยละ 3.4 จากสิ้นป 2559 ซึ่งมีจํานวน 183.7 พันลานบาท
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อัตรากําไรสุทธิตอสวนของเจาของ (ROE) อยูที่รอยละ 1.3 สําหรับป 2560 ในขณะที่ป 2559 อยูที่รอยละ
-2.3 เปนผลจากการตั้งสํารองที่ลดลง สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NPL ratio) อยูที่
รอยละ 4.8 ลดลงจากป 2559 ซึ่งอยูที่รอยละ 6.1
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) อยูที่รอยละ 3.89 สําหรับ
ป 2560 ในขณะที่ป 2559 อยูที่รอยละ 3.77 เปนผลจากการบริหารตนทุนเงินฝากที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงาน (CI ratio) อยูที่รอยละ 57.9 สําหรับ
ป 2560 ในขณะที่ป 2559 อยูที่รอยละ 57.4
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) อยูในระดับที่สูงกวารอยละ 15 ตั้งแตป 2557 โดยที่ป 2560 อยู
ที่รอยละ 17.0 โดยเพิ่มขึ้น 91 bps เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องมาจากการเพิ่มทุนจํานวน 5.5 พันลานบาทใน
เดือนมิถุนายน 2560
กลุมลูกคาบุคคลมีผลกําไรที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่สอง และมีสัญญาณบงชี้การดําเนินงานที่ดีตลอดมา
สําหรับในเรื่องแนวปฏิบัติ “การตอตานการคอรรัปชั่น” นอกเหนือจากการประกาศใชนโยบายแลว ธนาคารยัง
ไดจัดทําไวในระบบ E-Learning เพื่อสงเสริมการสรางความรูความเขาใจตอพนักงาน และคณะกรรมการ
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การให การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (No Gift Policy)
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญหลักในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการขยายผลไปยังคูคาของธนาคาร โดยการแจงไปยังคูคา และสื่อสารใหผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมทราบถึงความมุงมั่นและเจตนารมณในการปองกันการตอตานการคอรรัปชั่นทุกประเภท
รวมถึงการจัดทําปาย (standees) ตั้งที่สํานักงานใหญและสาขาเพื่อประชาสัมพันธการงดเวนการใหของขวัญ
แกผูบริหารและพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารไดประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซต และ CIMBNET เพื่อ
สื่อสารใหบุคคลภายนอกและพนักงานรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของธนาคาร

ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานตอที่ประชุม
ผูถือหุน แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุน
กลาวชื่นชมวาธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในป 2560 แตเนื่องจากธนาคารหลายแหง มีการ
แขงขันลดคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมตางๆ ของลูกคา เชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน เปนตน ซึ่งจะทํา
ใหธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมลดลง ในสวนของธนาคารซี ไอเอ็มบีไ ทย ธนาคารมีแ ผนงานที่จะ
ดําเนินการโครงการใดบางเพื่อชวยชดเชยรายไดคาธรรมเนียมที่ลดลง
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร




ชี้แจงวา สําหรับธนาคารที่มีขนาดเล็ก รายไดคาธรรมเนียมการโอนเงินตางๆ มีปริมาณที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับธนาคารขนาดใหญ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมตออัตราสวนรายได
ดอกเบี้ย จะเห็นวามีอัตราคอนขางต่ํา เมื่อประเมินถึงผลกระทบของรายไดคาธรรมเนียมในปนี้ไมนาจะ
สูง มากนั ก สํ า หรั บ โครงการในอนาคตที่ ธ นาคารจะดํ า เนิน การตอ ไปคือ เรื่อ งการขยายฐานลูก ค า
Preferred การขยายธุรกรรมเกี่ยวกับการขายหนวยลงทุน และผลิตภัณฑดานการลงทุนในรูปแบบ
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ตางๆ เชน Structure Note ผลิตภัณฑรูปแบบของเงินฝากที่มีการอิงกับผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก หุน อัตรา
ดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งคาธรรมเนียมจากการจําหนายผลิตภัณฑเหลานี้จะเปนสวนหนึ่ง
ที่สรางรายไดใหกับธนาคารมากขึ้น
นายสิทธิโชค บุญวาณิชย ผูถือหุน
แสดงความเห็นวา ควรมีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการที่สาขาในกรณีการรับฝากเงินที่ลูกคาจะ
จายชําระเงินจองซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกมากขึ้น นอกจากนั้น มี
ความเห็นวาผลประกอบการธนาคารในป 2561 นาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


รับที่จะตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้นตอไป
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (ROE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA) ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป หนา 13 ซึ่งเทากับรอยละ 1.3 และรอยละ 0.1 ตามลําดับวา
เปนอัตราที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับขนาดของทุนจดทะเบียนของธนาคาร หากธนาคารนําเงินไปลงทุน
ดานอื่นยังไดผลตอบแทนมากกวานี้ จึงขอเสนอแนะใหธนาคารพิจารณาการบริหารจัดการสินทรัพย
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา เมื่อพิจารณาผลประกอบการของธนาคารกอนการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในป 2560 ซึ่งจัดวาเปนปที่ดีที่สุดนับตั้งแตมีการจัดตั้งธนาคารในประเทศไทยมาแลว
9 ป แตเนื่องจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ ในชวงที่เศรษฐกิจขาลง ธนาคารพาณิชยทุกแหงตางประสบ
ปญหาหนี้เสียหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เองก็ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาหนี้เสียเชนกัน โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจโรงสีขาวซึ่งใน Portfolio ของธนาคารมีการกระจุกตัว
คอนขางสูง ในปที่ผานมา ธนาคารไดมีการ write off หนี้เสียไปจํานวนหนึ่ง ทําใหมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานบางแมวาธนาคารจะมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นก็ตาม อยางไรก็ตาม ธนาคารเชื่อมั่นวาใน
ระยะกลางและระยะยาว ธนาคารจะสามารถสรางผลตอบแทนตอสินทรัพยและผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุนใหดีขึ้นไดจากมาตรการตางๆ ของธนาคารในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย ความ
เขมงวดในการหาลูกคารายใหม การปรับ Portfolio และการปรับฐานลูกคา เปนตน
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ขอทราบสาเหตุของการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPL) จากกลุมธุรกิจประเภทโรงสีขาววาธนาคาร
พาณิชยอื่นประสบปญหาจากการปลอยสินเชื่อประเภทนี้เชนเดียวกับธนาคารหรือไม
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร




ชี้แจงวา ไมใชเฉพาะธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เทานั้นที่ประสบปญหาหนี้ NPL จากภาคธุรกิจโรงสีขาว
หากผูถือหุนไดมีการติดตามขาวสาร จะเห็นวามีธนาคารแหงอื่นซึ่งปลอยสินเชื่อใหกับภาคธุรกิจโรงสี
ตางประสบปญหา NPL ในลักษณะที่คลายคลึงกัน จากการวิเคราะห ธุรกิจโรงสีขาวสวนใหญประสบ
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ปญหาหนี้เสียเนื่องจากมีปจจัยที่ทําใหภาวะอุตสาหกรรมโรงสีขาวเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ ในอดีต
ธุรกิจโรงสีขาวพึ่งพิงโครงการโรงสีขาวกับรัฐบาลคอนขางมาก จะเห็นไดจากมีการตั้งโรงสีขาวจํานวน
หนึ่งขึ้นมาเพื่อสีขาวใหกับโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทําใหมีธุรกิจโรงสีขาวจํานวนหนึ่งประสบปญหาสภาพคลอง โรงสีขาวบางแหงไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปได ธนาคารจึงมีนโยบายชวยเหลือลูกคาเหลานั้นหากพิจารณาแลวเห็นวาลูกคายังมี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจตอไปได มีสถานะทางการเงินที่เพียงพอจะชําระหนี้ และใหความรวมมือ
กับธนาคารในการปรับปรุงกิจการและปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารมีนโยบายในการชวยเหลือลูกคา
เนื่องจากเห็นวาหากธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได โอกาสที่ธนาคารจะไดรับเงินคืนสูงสุดจะมีมากกวา
การที่ธุรกิจนั้นเลิกกิจการหรือเขาสูกระบวนการลมละลายแลวขายสินทรัพยทอดตลาดออกไป แมวา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL ของธนาคารจะมีการกระจุกตัวอยูกับ Sector โรงสีขาวคอนขางมาก
แตคิดเปนจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ แตเนื่องจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เปนธนาคารขนาดเล็ก ปริมาณสินเชื่อที่ปลอยกูจึงถือวาเปนเงินทุนคอนขางสูง อยางไรก็ตาม กลุม
CIMB ก็มีการแกไขปญหาโดยการตั้ง Concentration Limit หรือจํากัดการกระจุกตัวของสินเชื่อตอแต
ละภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหในอนาคตโอกาสที่จะเกิดการกระจุกตัวของ
สินเชื่อกับภาคธุรกิจใดโดยเฉพาะจะลดลง หากพิจารณาโดยรวมยกเวนธุรกิจโรงสีขาว หนี้เสียหรือ NPL
ของภาคธุรกิจอื่นๆ ของธนาคารพาณิชยสวนใหญอยูในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งที่ทําใหอัตราสวน
NPL ของธนาคารบางแหงดูเหมือนไมเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารดังกลาวมีการบริหารจัดการ NPL โดย
การขายออกไป ซึ่งจะเห็นไดวาในปที่ผานมา มีการขายหนี้ NPL ออกมาจํานวนมาก ธนาคารเองก็มีการ
บริหารจัดการหนี้ NPL ในระดับหนึ่ง ซึ่งนโยบายของแตละธนาคารในการบริหารจัดการหนี้ NPL จะมี
ความแตกตางกัน แตหากมองจากภาพรวมอุตสาหกรรม คาดวาแนวโนม NPL จะเริ่มดีขึ้น
นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน
ถามวา ธนาคารมี Mobile Banking Application สําหรับการชําระคาสาธารณูปโภคหรือไม และที่สาขา
มี Wifi ใหลูกคาทดลองใช Mobile Banking Application หรือไม
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ปจจุบันธนาคารมีระบบ CIMB Click ที่สามารถใชเปน application ในการทําธุรกรรมชําระ
เงินตางๆ ได
นายอดิศร เสริมชัยวงศ ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย


ชี้แจงเพิ่มเติมวา Mobile Banking Application ของธนาคารมี basic function ครบถวนไมวาจะเปน
การโอนเงินหรือจายเงิน แตอาจจะชาและไมทันสมัยเทาคูแขง อยางไรก็ตาม ธนาคารกําลังพัฒนา
Mobile Banking Application ตัวใหมซึ่งมีความเร็วเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ โดยคาด
วาจะเสร็จพรอมใหลูกคาใชประมาณสิ้นปนี้ สวน Wifi ที่สาขามีใหลูกคาใชได
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน




ถามวาเหตุใดการควบรวมของธนาคาร CIMB ที่มาเลเซียกับอีก 2 ธนาคารจึงไมประสบผลสําเร็จ
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ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ
ชี้แจงวา ปกติการควบรวมกิจการตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนที่จะไดรับ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การกําหนดราคาในการแลกหุน หรือราคาในการซื้อขายหุนกัน ในกรณีการควบรวมครั้งนี้ ไมสามารถ
ตกลงกันไดในจุดของราคาหุนที่ทาง CIMB พิจารณาแลวจะเปนประโยชนกับผูถือหุนของ CIMB แตเห็น
วาจะเปนประโยชนก็ตอเมื่อมีการ lay off พนักงานออกจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเองก็ไมสนับสนุน
ใหพนักงานจํานวนมากตองออกจากงานไป
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ตั้งขอสังเกตวา ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยที่มีความเขมแข็ง
ควบรวมกั น เพื่ อ ให เปน ธนาคารพาณิ ชยข นาดใหญ เพีย งพอที่จ ะแขง ขัน กั บ ธนาคารพาณิชย อื่น ใน
ภูมิภาคอาเซียนได จึงขอถามวา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีความจําเปนตองควบรวมกับธนาคารพาณิชย
อื่นหรือไมเพื่อใหสามารถแขงขันได
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ณ จุดนี้ ธนาคารไดมีการพิจารณาทุกทางเลือกที่เปนไปได (option) ซึ่งการควบรวมไมอยูใน
ทางเลือกที่ธนาคารกําลังพิจารณาอยู นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสนับสนุนการควบรวมของสถาบัน
การเงิน มีจุดมุงหมายหลั กเพื่อใหธ นาคารพาณิชยข นาดใหญควบรวมกัน เพื่อ ใหมีข นาดใหญเพียง
พอที่จะไปแขงขันกับธนาคารพาณิชยอื่นในภูมิภาคอาเซียนได นโยบายนี้ไมไดมุงเพื่อการควบรวม
ธนาคารพาณิ ช ยข นาดเล็ ก อยา งไรก็ ต าม การเปน ธนาคารพาณิช ยข นาดเล็ก ในประเทศไทย เช น
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะตองหาจุดยืนที่เหมาะสมและมีการปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ ซึ่งคาดวา
ภายใน 3-5 ปขางหนา ธนาคารจะสามารถปรับธุรกิจใหอยูในจุดซึ่งสามารถสรางผลกําไรสูงสุดใหแกผู
ถือหุนได
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการรับทราบ
รายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2560 ไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน


มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2560 ตามเสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งธนาคารไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาเปนการลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุม
สามัญ ผูถือหุนแลวและขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรายงานสรุปตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุนวางบการเงินที่
เสนอตอที่ประชุมนี้ เปนงบการเงินที่ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ผูสอบบัญชีของธนาคารไดตรวจสอบ
และรับรองเรียบรอยแลว รายละเอียดสรุปไดดังนี้

-8-






ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพยรวม จํานวน 300.6 พันลานบาท
สินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับอยูที่ 211.5 พันลานบาท และเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 44.1 พันลานบาท
หนี้สินรวมมีจํานวน 267.6 พันลานบาท โดยเปนเงินฝาก 177.4 พันลานบาท และเงินกูยืม 19.9 พันลานบาท
สวนของผูถือหุน จํานวน 33.1 พันลานบาท ซึ่งเปนทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน 15.1 พันลานบาท ผลการ
ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีกําไรสุทธิ จํานวน 385 ลานบาท
โดยมีรายไดจากการดําเนินงาน 13,155 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงาน และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน 12,666 ลานบาท

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจง
วา วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ
รับรองแลว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นดวย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,337,170,636

99.9989

0

0.0000

293,731

0.0010

0

0.0000

2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2560 โดยงดจายเงินปนผล
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอตอที่ประชุมดังนี้

จากผลการดําเนินงานประจําป 2560 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาต สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 71,390,200.18 บาท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2560
เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,600,000.00 บาท และสวนที่เหลือใหโอนไปเปนกําไรสุทธิคงเหลือหลัง
การจัดสรรยกไปงวดหนาจํานวน 67,790,200.18 บาท
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ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวหากผลประกอบการของธนาคาร
มี กํา ไร โดยพิจ ารณาจากความเพีย งพอของเงิน กองทุน ในการรองรั บ ธุรกิจ ของธนาคารและสํา รองตาม
กฎหมาย และความเหมาะสมของสถานการณ ขอบังคับของธนาคาร และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการจายเงินปนผลจะกระทําไดตอเมื่อธนาคารสามารถลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมด
ธนาคารมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแตละรอบป อยางไรก็ตาม แมวาธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงานใน
รอบป 2560 แตเนื่องจากตามประกาศ ธนาคารแหงประเทศไทย สนส. 20/2558 สถาบันการเงินไมควรนํา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล ดังนั้นคณะกรรมการธนาคาร
จึงพิจารณาเห็นสมควรงดจายเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุน


เสนอใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากธนาคารมีผลกําไร

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ตั้งขอสังเกตวา ในวาระ 2 เรื่องรายงานผลการดําเนินกิจการในป 2560 รายงานวาธนาคารมีผลกําไร แต
ในวาระนี้ เสนอของดจายเงินปนผล ซึ่งแสดงวาเปนกําไรทางเทคนิค ไมใชกระแสเงินสดที่จะนํามา
จายเงินปนผลได จึงเสนอแนะใหมีการจายเงินปนผลตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่มีผลกําไร
เนื่องจากหากผลดําเนินงาน ณ สิ้นปมผี ลขาดทุน จะไมสามารถจายเงินปนผลได

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


รับที่จะนําขอเสนอแนะของผูถือหุนไปพิจารณา และชี้แจงวา ในปนี้ ธนาคารไมสามารถจายเงินปนผล
เนื่องจากกําไรสวนหนึ่งมาจากกําไรซึ่งยังไมไดมีการรับรูมูลคาประมาณ 500 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ
ประมาณ 70 ลานบาท ซึ่งไมเพียงพอที่จะจายเงินปนผล

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงใหทราบวาวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การจัดสรรกําไรประจําป 2560 เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,600,000.00 บาท และสวนที่เหลือใหโอนไปเปนกําไร
สุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหนาจํานวน 67,790,200.18 บาท โดยงดจายเงินปนผลตามที่เสนอ โดยผลการลงมติ
มีรายละเอียดดังนี้
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มติที่ลง
1. เห็นดวย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,337,220,656

99.9982

2. ไมเห็นดวย

203,681

0.0006

3. งดออกเสียง

298,731

0.0010

0

0.0000

4. บัตรเสีย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561

ประธานฯ ขอให นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ นําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้




คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ยอย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราที่
เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคลองและเทียบเคียงกับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการในกลุมธนาคารพาณิชยในระดับเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยประจําป 2561 โดยคาตอบแทนกรรมการจะมีการแบงจายเปน 2 สวน สวนแรก คือ คาเบี้ยประชุม
รายเดื อ นและส ว นที่ ส อง คื อ ค า เบี้ ย ประชุ ม จากการเข า ร ว มประชุ ม รายครั้ ง ทั้ ง นี้ ยอดรวมของอั ต รา
คาตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.1.

คาตอบแทนคณะกรรมการ
ป 2561

คาตอบแทนกรรมการ
(ตําแหนง)

คาเบี้ยประชุม
(รายเดือน)

คาเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)

●

71,500 บาทตอคน
48,400 บาทตอคน
24,000 บาทตอคน

58,500 บาทตอคน
39,600 บาทตอคน
20,000 บาทตอคน

●

70,000 บาทตอคน

1. คาเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2. คารับรอง
ประธานกรรมการ
●

●

5.2.

-

คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย

กรรมการที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการให เ ป น คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ๆของธนาคารได รั บ
คาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมรายเดือนและคาเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตรา
คาตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ป 2561

คาตอบแทนกรรมการ
(ตําแหนง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
ประธาน
กรรมการ
●

●

●

●

คาเบี้ยประชุม
(รายเดือน)

คาเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)

39,600 บาทตอคน
22,000 บาทตอคน

32,400 บาทตอคน
18,000 บาทตอคน

28,600 บาทตอคน
22,000 บาทตอคน

23,400 บาทตอคน
18,000 บาทตอคน

หมายเหตุ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารไมขอรับคาตอบแทนกรณีดํารงตําแหนงกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอย (ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูเสียภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น)
ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจงให
ทราบวาวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561ตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นดวย

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม

29,337,299,396

99.9984

2. ไมเห็นดวย

106,381

0.0003

3. งดออกเสียง

340,331

0.0011

0

0.0000

4. บัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2561 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของธนาคารทุกป
และผูถือหุนสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหทําหนาที่ตอไปอีกก็ได ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
มีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2561 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งสํานักงานสอบบัญชีบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
ธนาคารประจําป 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อตอไปนี้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5339

2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
3. นายไพบูล ตันกูล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7352
4298

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี และ
คาตอบแทนอื่น เปนจํานวนเงิน 11,262,900 บาท โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถือหุนหนา 5-6 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว
นอกจากนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน และบริษัทยอยของธนาคารจํานวน 3 บริษัท ไดแก
1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต จํากัด (เดิมชื่อบริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด)
2. บริษัท ซีที คอลล จํากัด
3. บริษัท เวิลดลีส จํากัด
ทั้งนี้ คาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นของกลุมธนาคารสําหรับป 2561 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,262,900
บาท ซึ่งลดลงรอยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นป 2560 จํานวน 11,540,000 บาท (คาสอบ
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บัญชีของกลุมธนาคารป 2561 จะเพิ่มขึ้น รอยละ 4 หากไมรวมคาตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท ในป 2560)
สําหรับคาตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา กลุมธนาคารไดรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัดเปนจํานวนเงิน 660,000 บาท และไมไดรับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
ขณะเดียวกัน
ขณะเดียวกัน ธนาคารไดนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน
ถามวา ขอความในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 6 หนาที่ 5-6 ที่ระบุไววา *หมายเหตุ คาสอบบัญชีของ
ธนาคารป 2561 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 หากไมรวมคาตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหง
ประเทศไทยในป 2560 ซึ่งในรายละเอียดมีการแสดงรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยในคอลัมนสุดทาย
คาใชจายของรายการนี้ลดลง 100% หรือลดลงจํานวน 700,000 บาท จึงอยากทราบวาเพราะเหตุใด จึง
ไมมีคาใชจายจํานวนนี้ในป 2561
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด


ชี้แจงวา บริษัทฯ จะแยกการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทย ออกจากการ
ตรวจสอบประจําป ซึ่งการตรวจสอบดังกลาวเปนขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ถามวา หากการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยตองดําเนินการ ธนาคารไดจางใหบริษัทใดเปนผูดําเนินการ
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร มอบหมายใหนางสาวสิริพร สนั่น
ไพเราะ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน เปนผูชี้แจง


นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผูบริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน


ชี้แจงวา การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทยนี้ เปนระเบียบของธนาคาร
แห ง ประเทศไทยในอดี ต ที่ กํ า หนดให ธ นาคารพาณิ ช ย ต อ งมี ก ารตรวจสอบระบบเทคโนโลยี โ ดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก (External Expert) เพื่อทบทวนเกี่ยวกับระบบการโอนเงินทางอิเล็คโทรนิค
(electronic fund transfer) วาเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม ซึ่งที่ผานมา
ธนาคารจะวาจางผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอร เฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด ใหทําการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทย โดยจะขอเสนองบคาใชจายในการตรวจสอบจากที่
ประชุมผูถือหุนสําหรับการตรวจสอบของปปจจุบันในขณะที่การตรวจสอบจะดําเนินการพรอมออก
รายงานการตรวจสอบในปถัดไป ธนาคารจึงมีคาใชจายดังกลาวเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม ในป
2561 ธนาคารแห ง ประเทศไทยได ย กเลิ ก หลั ก เกณฑ นี้ และให ใ ช น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งด า น
เทคโนโลยี (IT Risk Management Policy) แทน สําหรับรายการคาใชจายในสวนนี้จํานวน 700.000
บาทของป 2560 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อป 2560 แลว ปจจุบัน ยังไมมีคาใชจายนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดยกเลิกหลักเกณฑดังกลาว ธนาคารจึงไมไดวาจางให
ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด ตรวจสอบระบบการโอนเงินทาง
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อิเล็คโทรนิคสําหรับป 2560 และในป 2561 ธนาคารก็ไมตองตั้งงบคาใชจายในสวนนี้อีก เนื่องจาก
ธนาคารสามารถตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดังกลาวไดเองจากระบบการตรวจสอบภายในที่ดีอยูแลว
ของธนาคาร
ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม)
แสดงความเห็นวา เนื่องจากคาใชจายจํานวน 700,000 บาท ที่ขออนุมัติในการประชุมผูถือหุนเมื่อป
2560 เปนรายการที่ไมไดเกิดขึ้น ธนาคารจึงไมมีคาใชจายดังกลาว แตป 2561 ธนาคารแหงประเทศไทย
ยกเลิ ก การตรวจสอบระบบการโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ธนาคารจึ ง ไม ไ ด ข องบประมาณสํ า หรั บ
คาใชจายในสวนนี้ แตในหนังสือเชิญประชุม วาระนี้ไดแสดงรายการคาใชจายในสวนนี้วาลดลง 100%
ซึ่งทําใหรายการคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของคลาดเคลื่อนไปดวย
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


เสนอแนะใหชี้แจงอยางละเอียดและชัดเจนในหมายเหตุของวาระนี้เกี่ยวกับคาใชจายในการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีเพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 700.000 บาทวาไมไดเกิดขึ้นจริงในป 2560 และ
ปรับปรุงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวยสําหรับขอมูลของปตอไป
ประธานฯ ขอรับขอเสนอแนะของผูถือหุนเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขการแสดงขอมูลใน
สวนนี้ใหชัดเจนและถูกตองสําหรับปตอไป


ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม)
ถามเกี่ยวกับคาสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งมีคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรอยละ 14 ในขณะที่คาสอบบัญชี
รายการอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร




ชี้แจงวา คาสอบบัญชีของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปที่ผานมา ธุรกิจของบริษัทยอย 2 บริษัทไดแก
บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต จํากัด(เดิมชื่อ บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด) และบริษัท เวิลดลีส จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต มีการเติบโตมากขึ้น ทําใหมีคาใชจายใน
การสอบบัญชีเพิ่มขึ้นดวย

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยแจงใหทราบวา
วาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แตงตั้งให นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของ
ธนาคารและคาตอบแทนอื่นเปนจํานวนเงิน 9,111,130 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจันทน และบริษัทยอยของธนาคารเปนจํานวนเงิน 2,151,770 บาท รวมจํานวนเงินคาสอบบัญชีและคาตอบแทนอื่นของ
กลุมธนาคารป 2561 เปนจํานวนเงิน 11,262,900 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
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มติที่ลง

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

1. เห็นดวย

29,337,866,038

99.9986

2. ไมเห็นดวย

50,700

0.0001

3. งดออกเสียง

340,331

0.0011

0

0.0000

4. บัตรเสีย

วาระที่ 7 พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกจากตํ า แหน ง ตามวาระ และแต ง ตั้ ง
กรรมการใหม
เนื่องดวยนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธาน และดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธาน เปนกรรมการที่ครบ
กํ า หนดออกจากตํ า แหน ง ตามวาระซึ่ ง ถื อ ว า มี ส ว นได เ สี ย ประธานฯ จึ ง ขอให นางวาทนั น ทน พี เ ทอร สิ ค ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดและดําเนินการแทนในวาระ
นี้
นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ นําเสนอ
ตอที่ประชุมดังนี้


เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของธนาคาร ขอ 18 ที่กําหนดใหในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจาก
ตําแหนง และในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงนั้น อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ไดแก
1.
2.
3.



นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง
ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ /กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 2 คน
ไดแก (1) นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช และ (2) ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง สําหรับดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม มีความประสงคไมรับการตอวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการจึงไดพิจารณา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู ความสามารถ และไดเสนอชื่อ ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ให
ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม และเสนอชื่อนายชาญมนู สุมาวงศ ใหดํารงตําแหนง
กรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มอีกจํานวน 1 คน รวมเปนจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของธนาคารขอ 14 ที่กําหนดใหคณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน
และไมเกินกวา 12 คน ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการทั้ง 4 คนดังกลาว เปนผูมีความรู
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ความสามารถและมี ป ระสบการณ ใ นด า นการเงิ น และกฎหมาย และมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ การเป น
กรรมการธนาคารครบถวนตามที่ไดกําหนดไวโดยกฎหมายที่เกี่ยวของและขอบังคับธนาคาร
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนไวบนเว็บไซตของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏวามีผูถือ
หุนขอเสนอบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการประจําป 2561 อยางไรก็ตาม การเสนอชื่อดังกลาวไม
เปนไปตามหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของ
ธนาคาร จึงไมสามารถนําเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได
ขณะเดียวกันธนาคารไดนํารายนามและภาพถายของกรรมการที่จะรับเลือกตั้งทั้ง 4 คน แสดงบนจอภาพในหอง
ประชุมดวย


ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุน
สอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน
ถามวา ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิส ระอยา งไร และบุคคลใดเป น ผูเสนอชื่อ เลือ กตั้ง
กรรมการ รวมทั้งมีสัดสวนการถือหุนในธนาคารจํานวนเทาใด เนื่องจากธนาคารกําหนดใหผูถือหุนที่มี
สิ ท ธิ ใ นการเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ (กรณีกรรมการอิสระ) ตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งเห็นวาไมสอดคลองกับหลักเกณฑของกรรมการอิสระที่
กําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร

ถามวา CIMB Bank Berhad มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารจํานวนเทาใด

มีความเห็นวา ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาและขั้นตอนในการคัดเลือกกรรมการที่ไมชัดเจนโดยไม
เปดโอกาสผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเปนกรรมการ
นางวาทนั น ทน พี เ ทอร สิ ค ประธานคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจง


นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท
ชี้แจงวา ธนาคารมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระอยางโปรงใส โดยกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ วามี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และจะเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาตอไป
นางสาวพัชรพร ภูทรานนท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด




ชี้แจงวา ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไป การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ เปนอํานาจ
หน า ที่ ข องคณะกรรมการของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได แ ต ง ตั้ ง และมอบอํ า นาจให
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คณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน สรรหา และการกํากับดู แลกิจการเปน ผูพิจารณาคัดเลือกผูที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑของธนาคารและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป สําหรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ นั้น ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ให
สิทธิผูถือหุนเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการหรือการถอดถอนกรรมการ แตมิไดมีการกําหนดสิทธิใหผูถือ
หุนสามารถเสนอชื่อกรรมการได สิทธิที่แทจริงของผูถือหุนเกี่ยวกับเรื่องกรรมการนั้นคือการออกเสียง
ลงคะแนนแตงตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการเทานั้น อยางไรก็ดี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ไดมีการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิเพิ่มเติมแกผูถือหุนในการเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนโดยสวนใหญไดมี
การกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานที่คลายคลึงกัน คือกําหนดใหผูถือหุนตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จึงจะมีสิทธิเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการได ในกรณีของธนาคาร คณะกรรมการทุกคนมีการปฏิบัติหนาที่โดยยึด
หลัก Fiduciary Duty และปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งกําหนดวาผูถือหุนตองมี
การถือหุนรวมกันไมนอ ยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร จึงจะมีสิทธิเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการได

ปจจุบัน CIMB Bank Berhad ถือหุนธนาคารในสัดสวนรอยละ 94.11 ของหุนที่ออกและจําหนายได
แลวทั้งหมดของธนาคาร ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอิสระ บุคคลที่จะไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ จะตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 และไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ แม CIMB Bank
Berhad จะเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ก็ไมสามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะเลือกตั้งเปนกรรมการ
อิสระได เนื่องจากหนึ่งในคุณสมบัติของการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว คือ จะตองไมเปน
ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บุคคลที่มีหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อ
กรรมการอิสระคือ คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการเทานั้น
นางวาทนันทน พีเทอรสิค ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทจดทะเบียนโดยสวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการวาผูถือหุนตองมีการถือ
หุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในกรณีของธนาคาร ซี
ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) นั้น เห็นวาการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวอาจไมสอดคลองกับสัดสวนการ
ถือหุนของผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ซึ่งในเรื่องนี้ ธนาคารรับจะนําไปพิจารณาทบทวนการกําหนด
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการ ใหมีความเหมาะสมตอไป
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน




ถามวา เหตุใดในการประชุมครั้งนี้ จึงไมมีวาระการแกไขขอบังคับของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ที่ไดมีการ
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แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 100 โดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่
21/2560 เกี่ยวกับการลดสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนซึ่งสามารถรวมตัวกันเพื่อขอใหมีการเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดและขยายเวลาในการที่บริษัทจดทะเบียนจะตองจัดใหมีการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนออกไปจากเดิม 1 เดือนเปน 45 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
นางสาวพัชรพร ภูทรานนท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด
ชี้แจงวา การแกไขขอบังคับธนาคารเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(ฉบับแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 100 โดย
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 นั้น แมวาธนาคารจะยังไมไ ด
ดําเนินการแกไขขอบังคับฯ ในครั้งนี้ แตธนาคารก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาว
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยขอใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และวาระนี้ตองไดรับ
มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
เลื อกตั้ งนายจักรมณฑ ผาสุก วนิช และดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง ซึ่งเปนกรรมการเดิมกลับเขา ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ดาโตะ ชารานิ
บิน อิบราฮิม ซึ่งมีความประสงคไมรับการตอวาระการดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจํานวน 1 คน
คือ นายชาญมนู สุมาวงศ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
มติที่ลง
1. เห็นดวย

กรรมการอิสระ
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,338,011,823

99.9988

0

0.0000

323,731

0.0011

0

0.0000

2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

- 19 -

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง
มติที่ลง
1. เห็นดวย

กรรมการ
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,328,639,223

99.9669

2. ไมเห็นดวย

9,372,600

0.0319

3. งดออกเสียง

323,731

0.0011

0

0.0000

4. บัตรเสีย
3. ดาตุก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
มติที่ลง
1. เห็นดวย

กรรมการ
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,337,905,442

99.9985

2. ไมเห็นดวย

106,381

0.0003

3. งดออกเสียง

323,731

0.0011

0

0.0000

4. บัตรเสีย

4. นายชาญมนู สุมาวงศ
มติที่ลง
1. เห็นดวย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,338,199,173

99.9995

2. ไมเห็นดวย

106,381

0.0003

3. งดออกเสียง

30,000

0.0001

0

0.0000

4. บัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของธนาคารและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เรื่อง
วัตถุประสงค
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา
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เนื่องดวยธนาคารมีความประสงคจะขออนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถาม
หนี้ พ.ศ. 2538 ดังนั้น เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจดังกลาวของธนาคารในอนาคต คณะกรรมการธนาคารจึง
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของธนาคาร โดยขอแกไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 17 และเพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 1 ขอ เปน ขอ 20 ดังนี้
กรณีแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 17
ขอความเดิม
(17) ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอันเปนประเพณีที่
ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา และที่บริษัทพึงกระทํา
ไดทั้งหมดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
และ พระ ราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยตามที่ไดกําหนดหรือจะกําหนดขึ้นตอไป

ขอความใหม
(17) ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทอื่ น อั น เป น
ประเพณีที่ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา และที่
บ ริ ษั ท พึ ง ก ร ะ ทํ า ไ ด ทั้ ง ห ม ด ใ น
พระราชบัญ ญั ติธุร กิ จ สถาบัน การเงิน และ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยตามที่ไดกําหนดหรือจะกําหนดขึ้น
ตอไป

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 20
“(20) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้”
นอกจากนี้ เพื่อ ให สอดคลอ งกับ การแกไ ขเพิ่ม เติ มวั ตถุป ระสงคดั ง รายละเอี ย ดขา งตน จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 จากเดิม 19 ขอ เปน 20 ขอ โดยมีขอความดังนี้
“ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 20 ขอ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”


ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแกไขวัตถุประสงคของธนาคารที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ธนาคาร
เห็นสมควรเสนอใหบุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร
มอบหมาย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมขอความในวัตถุประสงคที่เสนอใหแกไขดังกลาว เพื่อใหเปนไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงคตามที่เสนอขางตน

ขณะเดียวกันธนาคารไดนําขอมูลที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมผูถือ
หุนแสดงบนจอภาพในหองประชุมดวย
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ตั้งขอสังเกตวา ขณะนี้สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดขอความรวมมือมายังบริษัทจดทะเบียนจํากัดเกี่ยวกับการละเวนการทําธุรกิจที่ไมพึง
ประสงค เชน สินคาประเภทยาสูบ สุรา เปนตน จึงถามวา ธนาคารไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินเชื่อ
กับลูกคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจประเภทนี้หรือไม
- 21 -

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ปจจุบันธนาคารไมไดทําธุรกิจหรือเกี่ยวของกับธุรกิจประเภทนี้อยูแลว หาก ก.ล.ต.หรือตลาด
หลักทรัพยฯ ขอความรวมมือมายังธนาคาร ก็จะตองพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของวาจะตองมีการปรับแก
ไขอยางไรบางเพื่อใหเหมาะสม

ผูถือหุน (ไมประสงคออกนาม)


ถามเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัทในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ วิธีการ
ดําเนินธุรกิจวาจะใชหนวยงานภายในธนาคารหรือวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) และการดําเนิน
ธุรกิจดังกลาวจะมีผลดีตอธนาคารอยางไร

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ธนาคารไดมีการแกไขวัตถุประสงคโดยเพิ่มวัตถุประสงคอีก 1 ขอจากเดิม 19 ขอ เปน 20 ขอ
เพื่อใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ได เนื่องจาก ปจจุบันธนาคารไดมีการขายหนี้
บางสวนใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อเปนการบริหารหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และมีบริษัท
บริหารสินทรัพยบางแหงไดเสนอใหธนาคารทําหนาที่เรียกเก็บหนี้ใหกับสินทรัพยที่ไดจําหนายออกไป
เหลานั้นตอไปเปนระยะเวลาหนึ่งเพื่อความตอเนื่อง ซึ่งขณะนี้ธนาคารไมสามารถใหบริการนี้ได
เนื่องจากไมไดระบุไวในขอบเขตวัตถุประสงคของธนาคาร แตธนาคารมีสิทธิในการทวงถามหนี้ของ
ธนาคารไดอยูแลว ดังนั้น ธนาคารจึงขอแกไขวัตถุประสงคของธนาคารใหครอบคลุมการทําธุรกรรมทวง
ถามหนี้ใหกับบุคคลที่ 3 ดวย อยางไรก็ดี ธนาคารคงไมไดมุงหวังที่จะทําธุรกิจทวงถามหนี้เปนการทั่วไป
แกบุคคลอื่นๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน


ตั้งขอสังเกตวา หากธนาคารมีการพิจารณาปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ จะมีปริมาณหนี้เสียนอย
เมื่อมีหนี้เสียนอย ก็ไมตองขายหนี้เสียออกไปซึ่งทําใหธนาคารเสียผลประโยชนเนื่องจากตองขายใน
ราคาที่มีสวนลด ดังนั้น ธนาคารจึงควรทบทวนกระบวนการปลอยสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ในการขายหนี้ NPL ธนาคารจะพิจารณาราคาจากมูลคาที่เปนมูลคายุติธรรมสําหรับธนาคาร
โดยพิจารณาระหวางราคาขณะที่ขายหนี้ออกไปแลวไดเงินเลยกับการรับความเสี่ยงและรอการทวงถาม
หนี้ วามีความเสี่ยงตางกันอยางใด การขายหนี้ NPL เปนธุรกรรมปกติที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยและงบดุลใหมีความเหมาะสม
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นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ


ชี้แจงเพิ่มเติมวา โดยหลักการแลว ในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจะกําหนดหลักเกณฑในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อเพื่อใหเกิดปญหาหนี้เสียนอยที่สุด ซึ่งหากธนาคารไมยอมเสี่ยงหรือไม
ยอมปลอยสินเชื่อเพราะกลัวจะเปนหนี้เสีย ธนาคารก็จะไมสามารถดําเนินธุรกิจได ธุรกิจมีวัฏจักรขึ้นลง
ลูกคาชั้นดีบางรายอาจกลายเปนหนี้เสียไดหากธุรกิจประสบปญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทค
โนโลยี่หรืออุตสาหกรรมที่เปนอยูมีปญหา ดังนั้น การบริหารหนี้เสียจึงเปนสิ่งสําคัญในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ซึ่งธนาคารสามารถบริหารหนี้เสียเองหรือใหบุคคลอื่นบริหารจัดการแทนก็ได

นายอาทิตย มาสถิรกุล ผูบริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง


ชี้แจงเพิ่มเติมวา หากมีการติดตามขาว จะเห็นวา ธนาคารพาณิชยทั้งระบบกําลังจะนําหนี้เสีย(NPL)
ออกมาขายคิดเปนมูลคาประมาณสามแสนลานบาท ดังนั้น การซื้อขายหนี้เสียจึงเปนธุรกรรมปกติของ
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย แตจะมีปริมาณหนี้เสียมากหรือนอยขึ้นอยูกับวัฎจักรของเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น หนี้เสียหรือ NPL ไมไดหมายความถึงสินเชื่อธุรกิจแตเพียงอยางเดียว ยังครอบคลุมถึง
สินเชื่อบุคคลธรรมดา สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินกูที่มีหลักประกัน (secured loan) ดวย

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจงใหผูถือหุนทราบวาวาระนี้ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของธนาคาร และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เรื่อง
วัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหารมอบหมาย มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
และมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมขอความในวัตถุประสงคที่เสนอใหแกไขดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงคตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นดวย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
29,338,790,797

99.9996

106,381

0.0003

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

2. ไมเห็นดวย
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วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ ได เ ป ด โอกาสให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารในเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากวาระที่ไดดําเนินการประชุมมาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน
ถามเกี่ยวกับสาขาของธนาคารในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน วาจะมีการขยายเพิ่มหรือไม
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ขอใหนายอดิศร เสริมชัยวงศ
ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย เปนผูชี้แจง


นายอดิศร เสริมชัยวงศ ผูบริหารสูงสุดธุรกิจรายยอย
ชี้แจงวา ธนาคารไดเปดสาขาเพิ่มอีก 1 แหงในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครและอาจจะทยอยเปดสาขาเพิ่มขึ้นในสพาร (SPAR) Supermarket ของปมบางจาก ที่ถนนราช
พฤกษ อยางไรก็ตามในอนาคตทั้งเซเวน อีเลฟเวน และ SPAR มีแนวโนมเปน Banking agent ซึ่ง
ธนาคารอาจไมตองเปดสาขาเพิ่มแตวาจางให Banking agent ทําธุรกรรมแทนธนาคาร
นายกิตติ สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุน


ถามวา นอกจากการที่ธ นาคารมีส าขาที่ล าวแลว ธนาคารมี โ ครงการจะไปเปด สาขาที่พ มา หรือ ไม
เนื่องจากพมามีประชากรเปนจํานวนมาก
นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร


ชี้แจงวา ธนาคารเปดสาขาที่ลาวเนื่องจากเห็นวาลาวมีธุรกิจที่ใกลชิดกับประเทศไทยพอสมควร อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากธุรกิจที่ประเทศลาวยังมีปริมาณนอย จึงอยูในระหวางการพิจารณาวาธนาคารควรมี
สาขาที่ลาวหรือไม หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของสาขาเวียงจันทนใหมหรือไม สวนที่ประเทศพมา CIMB
Group ไปเปดสาขาที่พมาแลว
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขาประชุมและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารใหดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนตอไป


เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได
กลา วขอบคุณ ผูถือ หุน และผู รับ มอบฉัน ทะจากผูถือ หุน ที่ไ ดกรุณ าสละเวลามาร ว มประชุม และได เสนอขอ คิ ดเห็ น ที่ เปน
ประโยชน และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

- จักรมณฑ ผาสุกวนิช -

ประธานที่ประชุม

(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ลงชื่อ

- เศรษฐจักร ลียากาศ -

(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
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