รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 25
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 25 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ จัดขึนเมือวัน
พฤหัสบดีที 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการธนาคารทีเข้ าร่ วมประชุม
1.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

2.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง

รองประธานกรรมการ

3.

นายมาริ ษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

4.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

กรรมการอิสระ

5.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

กรรมการอิสระ

6.

นายรอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ

7.

นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

8.

เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั กรรมการ

9.

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที
ราชิด
บริ หาร

กรรมการทีเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครังนีมีจํานวน 9 คน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของกรรมการทังหมด
ผู้บริหารระดับสูงทีเข้ าร่ วมประชุม
1.

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO)

2.

นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล

ผู้บริ หารสูงสุดร่ วมธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้บริ หารสูงสุด
ธุรกิจบริ หารเงิน
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3.

นายพรชัย ปั ทมินทร

ผู้บริ หารสูงสุดร่ วมธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้บริ หารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

4.

นางบุษกร พุทธินนั ทน์

ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ

5.

นางวรี มน นิยมไทย

ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

6.

นางสาวสิริพร สนันไพเราะ

ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน

7.

นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว

ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน

8.

นายตัน คีท จิน

ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์

9.

นายประภาส ทองสุข

ผู้บริ หารสูงสุดสือสารองค์กร

10.

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง

รักษาการ ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

11.

นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา

ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ

12.

นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย

13.

นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์

ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า

14.

นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผู้บ ริ ห ารสูง สุด กํ า กับ การปฏิ บัติ ง าน และรั ก ษาการ
ผู้บริ หารสูงสุด สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

ผู้บริหารระดับสูงทีไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสียง

2.

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชีทีเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

2.

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม

3.

นายชานนท์ ถาวรานนท์
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ทีปรึกษากฎหมายทีเข้ าร่ วมประชุม
นายนิเวศ พันธ์เจริ ญวรกุล และ นางสาวธนพร รัตนพิเชฐกุล จากบริ ษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จํากัด
เริมประชุม เวลา 14.00 น.
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ ได้ กล่าวขอบคุณและขอต้ อนรับผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นครังนี และได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 203 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 8,590,876
หุ้น ผู้ถือหุ้น ทีมอบฉันทะ จํานวน 197 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 33,082,238,241 หุ้น รวมจํ านวนผู้ถือหุ้น ทีเข้ าประชุมด้ วย
ตนเองและผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะเป็ นจํานวน 400 ราย และจํานวนหุ้นทีถือรวมกันได้ ทงสิ
ั น 33,090,829,117 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 95.0278 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของธนาคาร และได้ มีการ
แจ้ งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 25 ซึงรวมถึง
1.

สิทธิในการอภิปราย โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานทีประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้ องกับวาระนัน ๆ ในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
หลายท่านต้ องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเช่นกัน
ในกรณี ที ผู้ถื อ หุ้น มี คํ า ถามหรื อ ความเห็ น ที นอกเหนื อ จากวาระที กํ า ลังพิ จ ารณา ขอให้ ไปซัก ถามหรื อ แสดง
ความเห็นในวาระอืน ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม เพือประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมและไม่กระทบผู้ถือ
หุ้นโดยส่วนรวม

2.

สิทธิในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือหรื อรับมอบ
ฉันทะมา

ต่อจากนัน ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริ ษั ท แจ้ งให้ ที ประชุม ทราบถึ ง
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารได้
เชิญผู้ถือหุ้นจํานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สักการะ เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของ
ธนาคาร
นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริ ษัทได้ ชีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงสรุปดังนี
กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุ ปวาระการประชุมนัน ๆ ในตอนท้ าย
ของการรายงานว่า “ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติทีนําเสนอ”
กรณี มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ เป็ น
ผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื องหมายถูก ( ) ลงในกรอบสีเหลียมของบัตรลงคะแนนเสียงทีแจกให้ และยกมือขึน
เพือรอให้ เจ้ าหน้ าทีของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนนเสียง และจะถือว่าผู้ถือหุ้นทีไม่ยกมือขึนเพือแสดง
ตัวหรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าทีนันได้ ออกเสียง “เห็นด้ วย”
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สําหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นทีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ”งดออกเสียง”
ในแต่ละวาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
เข้ าร่วมประชุม ส่วนทีเหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนัน ๆ
ส่วนผู้ทีมาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทีได้ ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ วว่า “เห็น
ด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามทีผู้ถือหุ้นได้ แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือมอบฉันทะซึงธนาคารได้ บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
นอกจากนี ธนาคารได้ เปิ ดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ ดังนัน
จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลียนแปลงไปตามจํานวนผู้เข้ าประชุมทีได้ รับลงทะเบียน
ไว้
ผู้ถือหุ้นทีลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ มแล้ ว จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมสําหรับวาระการประชุมทีมีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็ จสินแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ เกียวกับการลงคะแนน
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2561 เมือวันที 4 กันยายน 2561
ประธานฯ ขอให้ ที ประชุม พิ จ ารณารายงานการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั งที 1/2561 ซึงจัด ขึนเมื อวัน ที 4
กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมทีธนาคารได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นครังนีแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 เมือวันที 4 กันยายน 2561 โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2561 เมือวันที 4 กันยายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,091,033,558

100.0000

2. ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561
ประธานฯ แถลงต่อที ประชุม ผู้ถื อหุ้น ว่า ผลการดํ าเนิ นงานของธนาคารในรอบปี 2561 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2561 ของธนาคาร ซึงได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนีแล้ ว และขอให้ นายอดิศร
เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO) เป็ นผู้รายงานสรุปให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO) กล่าวรายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน
สําหรับปี 2561 ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี
• ปี 2561 เป็ นอี ก ปี หนึงที ภาวะเศรษฐกิ จและการลงทุน ของไทยมี ค วามผัน ผวนค่อ นข้ า งสูง ในส่วนของ
ธนาคาร ในปี 2561 ได้ เริ มดําเนินโครงการปรับปรุ งธนาคารในทุกด้ านหรื อทีเรี ยกว่าโครงการ Fast Forward
เพือเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านการเงิน ระบบปฏิบตั ิการ บุคลากร ตลอดจนด้ าน Digital Banking
เพือให้ ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตไปสูก่ ารเป็ นธนาคารขนาดกลางตามเป้าหมายของ
โครงการ
• ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้ จากการดําเนินงาน
(Operating Income) จํานวน 13,536 ล้ านบาท เพิมขึน 382 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.9 ในขณะทีธนาคารมี
ค่าใช้ จ่าย (Expense) จํ านวน 8,346 ล้ านบาท เพิ มขึน 733 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.6 ซึงเกิ ดจากความ
จําเป็ นทีธนาคารจะต้ องลงทุนในด้ านต่าง ๆ เพือการเจริ ญเติบโต จึงทําให้ ธนาคารมีกําไรสุทธิก่อนหักสํารอง
และภาษี อยูท่ ี 5,191 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิ (Net Profit) จํานวน 6.9 ล้ านบาท
• ธนาคารมีเงินให้ สนิ เชือสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชีของกลุม่ ธนาคารอยู่ที 226.3 พันล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ
7.2 เมือเทียบกับเงินให้ สินเชือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 โดยมาจากการเติบโตในธุรกิจขนาดใหญ่ และ
ธุรกิจขนาดย่อย (Corporate and Consumer Businesses) กลุม่ ธนาคารมีเงินฝากจํานวน 185.1 พันล้ าน
บาท เพิมขึนร้ อยละ 4.3 จากสินปี 2560 ซึงมีจํานวน 177.4 พันล้ านบาท ทําให้ อตั ราส่วนรายได้ ดอกเบีย
สุทธิ ต่อทรัพย์สิน (NIM) โดยเฉลียลดลงจากร้ อยละ 3.89 เป็ นร้ อยละ 3.71 โดยประเด็นหลักมาจากการที
ธนาคารเน้ นการเติบโตในกลุม่ ลูกค้ าทีมีศกั ยภาพสูง
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• ธนาคารมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) เท่ากับร้ อยละ 19.3 ซึงสูง
กว่าปี ทีผ่านมา อันเนืองมาจากการเพิมทุนจํานวน 4.0 พันล้ านบาทในเดือน ตุลาคม 2561 สัดส่วนสินเชือที
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ สินเชือรวม (NPL ratio) อยูท่ ีร้ อยละ 4.3 ลดลงจากปี 2560 ซึงอยูท่ ีร้ อยละ 4.8
• ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา ธนาคารมีแนวทางหลีกเลียงกลุม่ ทีอาจก่อให้ เกิดปั ญหาหนีด้ อยคุณภาพ จึงได้ มีการ
ปรับตัวโดยสร้ างการเติบโตในส่วนของสินเชือรายย่อยโดยเฉพาะสินเชือบ้ านทีมีความเสียงตํา เช่นเดียวกับ
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีการสร้ างการเติบโตในกลุม่ ลูกค้ าทีมีศกั ยภาพสูง ในขณะทีสินเชือเอสเอ็มอีมีการ
ปรับตัวลดลงจากประมาณ 40 พันล้ านบาทในปี 2559 เหลือประมาณ 27 พันล้ านบาทในปี 2561
• ในส่วนรายได้ ทีไม่ได้ มาจากดอกเบีย มีการปรับตัวลดลงจากภาวะความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน
ในปี ทีผ่านมา
• อัตราส่วนเงินสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือด้ อยคุณภาพ (Coverage ratio) อยูท่ ีร้ อยละ 107.0 ซึง
เพิมขึนจากปี 2560 ซึงอยูท่ ีร้ อยละ 93.2
• การตังสํารองสําหรับหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า (provision) ลดลงร้ อยละ 2.6 จาก
ปี 2560 แต่ในปี 2561 มีการตังสํารองเพิมขึนจํ านวน 1,300 ล้ านบาท เพือเป็ นการเตรี ยมพร้ อมสําหรั บ
รองรับการเปลียนมาตรฐานบัญชีไปสู่ IFRS 9 ซึงจะมีการประกาศใช้ ในปี 2563
• หลังจากที ธนาคารได้ มี การปรั บ โครงสร้ างเพื อเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ในช่ วง 2-3 ปี ที ผ่านมา
สิงทียืนยันความพร้ อมในการเจริ ญ เติบโตของธนาคาร คือ ในปี 2561 ธนาคารได้ มีการเสริ มทีมงานทีมี
คุณภาพทังทางด้ านการขาย การติดตามหนีและด้ าน Digital Banking เพือรองรับการเติบโตในปี ต่อ ๆ ไป
โดยจํ านวนพนักงานได้ มีก ารเพิ มขึนจากประมาณ 3,700 คน ในปี 2560 เป็ นประมาณ 4,000 คน ในปี
2561 ซึงในส่วนนี เป็ นการเพิ มขึนของพนัก งานในส่วนของลูกค้ ารายย่อยจากประมาณ 2,300 คน เป็ น
ประมาณ 2,600 คนในปี 2561
• สําหรับความคืบหน้ าของธนาคารในโครงการ T18 หรื อแผนการปรับปรุ งธนาคาร ซึงได้ ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
ในปี 2561 นัน จะเห็นได้ วา่ อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสียง ปรับสูงขึน
จากร้ อยละ 12.9 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 14.1 ในปี 2561 และผลกําไรจากกลุม่ ลูกค้ าบุคคลมีการปรับตัวดี
ขึนจากขาดทุนทีประมาณ 318 ล้ านบาท ในปี 2558 ตอนทีเริ มโครงการฯ เป็ นกําไรที 1,723 ล้ านบาทในปี
2561
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลรายงานต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
• แสดงความเห็นว่า จากสัดส่วนการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการประชุมครังนีมีเพียงร้ อยละ
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0.19 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร ซึงถือว่ายังน้ อยมาก แสดงให้ เห็นว่าการทํา
ประชาสัมพันธ์ ของธนาคารยังไม่ทวถึ
ั งและเพียงพอทีจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยรู้จกั ธนาคารมากขึน จึงขอให้
ฝ่ ายจั ด การและหน่ ว ยงานที ทํ า หน้ าที สื อสารองค์ ก รช่ ว ยประชาสัม พั น ธ์ ธ นาคารให้ เป็ นที รู้ จั ก กั บ
บุคคลภายนอกมากขึน เพือสร้ างความเชือมันให้ กบั นักลงทุนรายย่อยและความน่าเชือถือสําหรับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวต่อไป
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น
• ตังข้ อสังเกตว่าธนาคารมีสนิ ทรัพย์สว่ นของเจ้ าของสูงขึนทุกปี ซึงแสดงให้ เห็นถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร
อย่างไรก็ ต าม มูลค่าหลักทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดของธนาคารยังไม่ได้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึงความแข็งแกร่ ง
ดังกล่าว จึงเสนอแนะว่าธนาคารควรมีการดําเนินการต่าง ๆ เพือแสดงออกถึงความแข็งแกร่ งของธนาคาร
เช่น การจัดโรดโชว์ (road show) เพือแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร และโครงการขยาย
ธุรกิจใหม่ ๆ เพือเป็ นการเพิมคุณค่าของธนาคาร
• ตังข้ อสังเกตว่าธนาคารมีสนิ ทรัพย์ประเภทรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลงอยูท่ ี 6,790 ล้ าน
บาท จาก 18,167 ล้ านบาทในปี ก่อนหน้ า เนืองจากเป็ นสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิ ดรายได้ ตํา และเสนอแนะว่า
ธนาคารควรลดสินทรัพย์ ประเภทนีให้ ตําทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ หากทําให้ เป็ นศูนย์ได้ ก็จะยิงส่งผลดีกับ
ธนาคาร
• เสนอแนะว่า ธนาคารควรเสนอต่อ Credit Rating Agency ให้ จดั อันดับความน่าเชือถือของธนาคารให้ อยูใ่ น
ระดับ ที ใกล้ เคี ย งกับ บริ ษั ท แม่ คื อ CIMB Bank Berhad ซึงในปั จ จุบัน มี อัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ ที ดี ก ว่า
ธนาคาร ทังนี เพือเป็ นการเพิมความแข็งแกร่งให้ แก่ธนาคาร
• ตังข้ อสังเกตว่ากระแสเงิน สดจากกิ จกรรมดําเนินงานเป็ นบวก แม้ กําไรสุทธิ จะมีจํานวนไม่มาก แต่เมื อ
พิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานทีมีจํานวนมากนัน คาดว่าธนาคารจะสามารถทํากําไร
ได้ มากขึนในอนาคต ซึงนับเป็ นสัญญาณทีดี
• ตังข้ อสังเกตว่าธนาคารได้ มีการตังสํารองเพิมเติมเพือเตรี ยมพร้ อมสําหรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS9
ทีจะนํามาใช้ แม้ วา่ จะมีการเลือนกําหนดการใช้ ออกไป แต่ธนาคารก็ยงั สามารถเตรี ยมความพร้ อมล่วงหน้ า
ได้ เป็ นอย่างดี
• ตังข้ อสังเกตว่าธนาคารมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สงู กว่าอัตราผลตอบแทน ซึงถือได้ วา่ ธนาคารมีการ
ใช้ สนิ ทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
• เสนอแนะว่าธนาคารควรขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุ งข้ อมูลการเติบโตของสินเชือของ
ธนาคารตามทีเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะให้ เป็ นปั จจุบนั เพือแสดงให้ เห็นว่าธนาคารกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง
ทังนี เพือเพิมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคาร
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นายสืบศักดิ| พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น
• ถามว่า ธุรกิ จ หลัก ของธนาคารประเภทใดที ธนาคารสามารถดําเนิ น การได้ บ รรลุต ามเป้าหมายที ตังไว้
และมีธุรกิจประเภทใดทีไม่บรรลุเป้าหมายและมีสาเหตุจากอะไร
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO)
• ชีแจงว่า ในช่วงปี ทีผ่านมา ธนาคารประสบความสําเร็ จด้ านการทํารายได้ ของธุรกิจหลักทุกประเภทได้ ตาม
เป้าหมาย แต่เนืองจากในปี 2561 ธนาคารมีการตังสํารองเพิมเติมประมาณ 1,300 ล้ านบาท เพือรองรับ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS9 ทีจะเริ มมีผลบังคับใช้ ในปี 2563 และเป็ นการกันสํารองทีเป็ นไปตามแผน
เพือให้ ธนาคารมีงบดุลทีแข็งแกร่งและสามารถรองรับการเจริ ญเติบโตในระยะยาวได้ หากธนาคารไม่ต้องตัง
สํารองเพิมเติมดังกล่าว ธนาคารจะมีกําไรก่อนหักภาษี อยูท่ ีประมาณ 1,300 ล้ านบาท
นายสืบศักดิ| พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น
• ถามว่า การตังสํารองฯ ดังกล่าว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อไม่
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO)
• ชีแจงว่า การตังสํารองฯ เพิมเติมของธนาคารดังกล่าวไม่ได้ อิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่อิงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS9
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า วาระนีเป็ นการรับทราบ
รายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561 ตามทีเสนอทุกประการ
วาระที 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2561
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงธนาคารได้ จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ พิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว
ประธานฯ นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่างบการเงินทีเสนอต่อทีประชุมนี เป็ นงบการเงินที บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดสรุ ป
ได้ ดงั นี
•

ฐานะการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 355.8 พันล้ านบาท
สินเชือรวมดอกเบียค้ างรับสุทธิ 216.2 พันล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 92.2 พันล้ านบาท
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•
•

หนีสินรวมมีจํานวน 318.9 พันล้ านบาท โดยเป็ นเงินฝาก 185.1 พันล้ านบาท และเงินกู้ยืม 19.0 พันล้ าน
บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 36.9 พันล้ านบาท ซึงเป็ นทุนทีออกและชําระแล้ ว จํานวน 17.4 พันล้ านบาท
ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สินสุด 31 ธันวาคม 2561 มีกําไรสุทธิ จํานวน 7
ล้ านบาท โดยมีรายได้ จากการดําเนินงาน 13,536 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และหนีสูญและหนี
สงสัยจะสูญจํานวน 13,265 ล้ านบาท

ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลรายงานต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นาย สถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
•

ถามเกียวกับกําไรสุทธิจากเงินลงทุนของงบการเงินเฉพาะธนาคารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จว่า
เหตุใดกําไรสุทธิจากเงินลงทุนจึงลดลงอย่างมากจาก 490,748,334 บาทในปี 2560 มาอยูท่ ี 19,508,137
บาทในปี 2561

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO)
•

ชีแจงว่า กําไรสุทธิจากเงินลงทุนของงบการเงินเฉพาะธนาคารลดลง เนืองจากในปี ทีผ่านมา ภาวะตลาดมี
ความผันผวนและอัตราดอกเบียปรับตัวเพิมขึน ทําให้ กําไรจากการลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนีลดลง

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น
•

•

เสนอแนะว่าแม้ การดูแลรักษาสินทรัพย์ของธนาคารจะอยูใ่ นระดับทีสูงกว่าค่าเฉลียของอุตสาหกรรม
แต่ธนาคารควรเพิมอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ เพือช่วยลดอัตราการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในระหว่างปี
เสนอแนะว่า เนืองจากธนาคารมีสนิ ทรัพย์ทีได้ จากการควบรวมกับไทยธนาคาร ธนาคารจึงอาจเปิ ดเผย
ข้ อมูลสินทรัพย์เหล่านันเพิมเติมตามประมวลรัษฎากร ทีอนุญาตให้ มีการเปิ ดเผยสินทรัพย์ทกุ ๆ 3 ปี โดยไม่
ส่งผลกระทบกับภาษี เงินได้ หรืองบกําไรขาดทุน หากธนาคารเพิมเติมรายการสินทรัพย์ดงั กล่าวในงบดุล
จะทําให้ มลู ค่าทางบัญชี (Book Value) ของธนาคารเพิมขึน

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้ ง
ว่า วาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ทีผู้สอบบัญ ชี ได้ ตรวจสอบและ
รับรองแล้ ว โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,091,923,735

100.0000

2. ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2561 โดยงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี
•

•

•

ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 804,282,341.07 บาท
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี
2561 โดยโอนขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2561 ไปบัญชีกําไรสะสม ซึงภายหลังการจัดสรรแล้ ว ธนาคารมีกําไร
สะสม จํานวน 4,997,193,426.54 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทังนี การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
ธนาคาร ข้ อ 43 ที ระบุไว้ ว่า ห้ ามจ่า ยเงิ น ปั น ผลจากเงิ น ประเภทอืนนอกจากเงิน กํ าไร เนื องจากผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2561 ทีผ่านมาธนาคารมีผลประกอบการขาดทุน ซึงตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํ า กัด พ.ศ. 2535 การจ่ า ยเงิ น ปั นผลกระทํ า ได้ ต่ อ เมื อธนาคารสามารถล้ า งขาดทุ น สะสมได้ ทังหมด
คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลรายงานต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายภานุ ตังพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น
•

ถามว่า หากไม่มีการตังสํารองเพิมเติมจํานวน 1,300 ล้ านบาท กําไรต่อหุ้นจะเป็ นเท่าไร และธนาคารจะ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ หรื อไม่
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นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO)
•

ชี แจงว่า กํ าไรต่อ หุ้น หรื อ Earning Per Share (EPS) ของแต่ล ะธนาคารไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกัน ได้
เนืองจากแต่ละธนาคารมีจํานวนหุ้นและมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ไม่เท่ากัน ในส่วน EPS ของ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย หากธนาคารสามารถประกาศผลกําไรได้ ประมาณ 1,300 ล้ านบาท EPS จะอยู่ที
ประมาณ 0.04 บาทต่อหุ้น แต่หากต้ องการเทียบเคียงกับตลาด ควรพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบ Market Cap
ต่อผลกําไร ซึงจะคล้ ายคลึงกับ P/E Ratio ขณะนี Market Cap ของธนาคารมีมลู ค่าประมาณ 27,000 ล้ าน
บาท หากธนาคารมีกําไรที 1,300 ล้ านบาท P/E Ratio ของธนาคารจะอยู่ทีประมาณ 20 เท่า ในขณะที P/E
Ratio ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ที 18-19 เท่า ดังนัน จะเห็นได้ ว่า ผลดําเนินงานของธนาคารมีแนวโน้ ม
เข้ าใกล้ คา่ เฉลียของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกันมากขึน

นายสืบศักดิ| พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น
•

เสนอแนะว่าธนาคารมี ผลกํ าไรในไตรมาส 1/2562 หากธนาคารยังสามารถทํากํ าไรได้ ในช่วงครึ งปี แรก
ธนาคารควรพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่าผลดําเนินงานของธนาคารยังคงเผชิญกับปั จจัยความผันผวนหลายด้ าน เช่น การตังสํารอง รวมถึง
ปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ทําให้ ยงั ไม่สามารถคาดการณ์ ถึงผลประกอบการในอนาคตได้ นอกจากนีจํานวนเงิน
ปั นผลจ่ายจะมีจํานวนไม่สงู นักหากนํามาทยอยจ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปั นผลในคราว
เดียวจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากธนาคารมีผลกําไร ธนาคารก็จะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น
•

•

แสดงความเห็นว่า จากฐานข้ อมูลใน SETSMART ไม่ได้ มีการแสดงถึงข้ อมูลผลขาดทุนของธนาคาร ณ
สินสุดเดือนธันวาคม 2561 แต่มีการแสดงผลกําไรสุทธิที 6.9 ล้ านบาท แม้ ว่าธนาคารจะมีผลกําไรสุทธิไม่
มาก แต่หากธนาคารยังคงมีการจ่ายเงินปั นผล ธนาคารก็จะได้ รับการจัดอยู่ในกลุม่ ธนาคารทีมีการจ่ายเงิน
ปั นผล นอกจากนัน ในกรณีทีมีผลกําไรสุทธิไม่มาก ธนาคารยังมีทางเลือก เช่น สามารถพิจารณาจ่ายเงินปั น
ผลจากกําไรสะสม (retain earnings) ในอัตราตังแต่ร้อยละ 20-30 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เป็ นต้ น
เสนอแนะให้ ธ นาคารแสดงข้ อ มูล อัต ราส่ว นทางการเงิ น เพิ มเติ ม เช่ น กํ า ไรที เป็ นตัว เงิ น (cash profit)
ซึงการประกาศ cash profit ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือการจ่ายเงินปั นผลแต่เพือสร้ างความเชือมันต่อธนาคาร

นางวรรณา บางเกิด ผู้ถือหุ้น
•

ถามเกียวกับรายได้ รวม ซึงเมือหักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญแล้ ว เหตุใดกําไร
สุทธิจึงอยูท่ ีประมาณ 7 ล้ านบาท
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นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
•

ชีแจงว่ากําไรสุทธิอยูท่ ีประมาณ 7 ล้ านบาท เนืองจากมีการตังภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (corporate tax) เพิมขึน
ซึงเป็ นผลมาจากการหยุดการรับรู้ ภาษี (tax realization) แต่ไม่ได้ มีการแสดงรายการดังกล่าวในรายงาน
ประจําปี

นายภานุ ตังพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น
•

เสนอแนะว่าธนาคารมีกําไรสะสมทีดีระดับหนึง ดังนัน มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ทีธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราทีเคยจ่ายจากกําไรสะสม นอกจากนีการขาดทุนครังนีเป็ นการขาดทุนทางบัญชี ธนาคารจึง
ควรเสนอเรื องการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมให้ ธนาคาร CIMB ทีมาเลเซียพิจารณา

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กําไรสะสมที Roll In เข้ าไปแล้ วจะนับเป็ นทุนสํารองของ
ธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการพิจารณาถึงความมันคงของธนาคารพาณิ ชย์จากฐานะทาง
การเงินโดยพิจารณาจากกองทุน Tier I และ Tier II อย่างไรก็ตาม จะขอให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องตรวจสอบ
การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมว่าสามารถทําได้ หรื อไม่เพือความชัดเจนอีกครังหนึง

เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยแจ้ งให้ ทราบว่าวาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรประจําปี 2561 โดยโอนขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2561 ไปบัญชีกําไรสะสม ซึงภายหลังการจัดสรรแล้ ว ธนาคารมี
กําไรสะสม จํานวน 4,997,193,426.54 บาท โดยงดจ่ายเงินปั นผลตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียด
ดังนี

มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,092,653,883

99.9996

1,200

0.0000

124,772

0.0003

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
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วาระที 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ประธานฯ ขอให้ นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ นําเสนอ
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นดังนี
•

•

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราที
เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทังสอดคล้ องและเทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเบียประชุมราย
เดือนและส่วนทีสอง คือค่าเบียประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครัง ทังนี ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทน
กรรมการยังคงเดิมไม่เปลียนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี

5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ปี 2562

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)

ค่ าเบียประชุม

ค่ าเบียประชุม

(รายเดือน)

(รายครัง)

1. ค่าเบียประชุม
●

ประธานกรรมการ

71,500 บาทต่อคน

58,500 บาทต่อคน

●

รองประธานกรรมการ

48,400 บาทต่อคน

39,600 บาทต่อคน

●

กรรมการ

24,000 บาทต่อคน

20,000 บาทต่อคน

2. ค่ารับรอง
●

ประธานกรรมการ

70,000 บาท
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-

5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการที ได้ รับ แต่ งตังจากคณะกรรมการให้ เป็ นคณะกรรมการชุด ย่อ ยอื น ๆ ของธนาคารได้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบียประชุมรายเดือนและค่าเบี ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครั ง ทังนี ยอดรวมของอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลียนแปลง ดังนี
ปี 2562

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)

ค่ าเบียประชุม

ค่ าเบียประชุม

(รายเดือน)

(รายครัง)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
●

ประธาน

39,600 บาทต่อคน

32,400 บาทต่อคน

●

กรรมการ

22,000 บาทต่อคน

18,000 บาทต่อคน

2. คณะกรรมการชุดย่อยอืน ๆ
●

ประธาน

28,600 บาทต่อคน

23,400 บาทต่อคน

●

กรรมการ

22,000 บาทต่อคน

18,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรณีดํารงตําแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย (ทังนี กรรมการจะเป็ นผู้เสียภาษี เงินได้ ทีเกิดขึน)
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
•

แสดงความเห็นว่าจากข้ อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการในหน้ า 4 ของหนังสือเชิญประชุมเกียวกับค่ารับรอง
ของประธานกรรมการจํานวน 70,000 บาท ไม่ต้องระบุคําว่า “ต่อคน” เนืองจากเป็ นค่าตอบแทนเฉพาะของ
ประธานกรรมการเท่านัน

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยแจ้ งให้
ทราบว่าวาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
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มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามทีเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
มติทีลง
1. เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุม

33,091,622,723

99.9956

2. ไม่เห็นด้ วย

1,312,800

0.0039

3. งดออกเสียง

122,222

0.0003

0

0.0000

4. บัตรเสีย

วาระที 6 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ นายมาริ ษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
นายมาริ ษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้น
สามารถแต่ ง ตังผู้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ให้ ทํ า หน้ า ที ต่ อ ไปอี ก ก็ ได้ ทังนี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งมี
กระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี 2562 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี แห่งสํานักงานสอบบัญชีบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตาม
รายชื อต่อ ไปนี เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องธนาคารประจํ า ปี 2562 โดยกํ าหนดให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึงดังรายชื อต่อ ไปนี
มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
3. นายไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

5339
7352
4298

คณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาและเสนอให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ค่ า สอบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนตามทีระบุไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นหน้ า 5-• ทีได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าแล้ ว
นอกจากนี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารจํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่
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1. บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
ทังนี ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2562 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 11,924,000
บาท ซึงเพิมขึนร้ อยละ 5.9 เมือเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนปี 2561 จํานวน 11,262,900 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบ
บัญชีสงั กัดและไม่ได้ รับบริ การอืนจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลเสนอต่อทีประชุมฯ แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
•

ถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิมขึนโดยรวมประมาณร้ อยละ 4.7 สาเหตุเกิดจากการใช้ มาตรฐานการบัญชี
ใหม่หรื อมีรายการค่าตรวจสอบพิเศษอืนใดหรื อไม่ เพราะหากเป็ นเช่นนัน ธนาคารควรแยกรายการค่าสอบ
บัญชีปกติประจําปี และค่าสอบบัญชีพิเศษอืน ๆ ทีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติประจําปี ออกจากกัน และ
เสนอแนะว่าในการนําเสนอค่าสอบบัญชีประจําปี ควรมีการประมาณการจํานวนคนและชัวโมงทีใช้ ในการ
ทํา งาน (manhour) โดยเปรี ย บเทีย บปี ต่อ ปี เนื องจากเห็ นว่าค่าใช้ จ่า ยในการสอบบัญ ชี ค วรเพิ มขึนตาม
ปริ มาณงานทีเพิมขึนและธนาคารควรพิจารณาหาแนวทางในการลดค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีด้วย

นายมาริ ษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
•

ชีแจงว่า ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีทีเพิมขึนในปี นี เนืองจากมีการเพิมงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญ ชีใหม่และตามโครงการ Fast Forward ซึงมี initiatives ต่าง ๆ เพือเพิมรายได้ ให้ แก่ธนาคาร
โดยธนาคารได้ มอบหมายให้ Mckinsey เป็ นผู้ดําเนินการ รวมทังบริ ษัทในเครื อ 2 แห่งของธนาคาร คือ
บริ ษั ท ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ออโต้ จํ า กั ด และบริ ษั ท เวิ ล ด์ ลี ส จํ า กั ด มี ก ารขยายธุ ร กิ จ เพิ มขึ นด้ วย
นอกจากนัน ธนาคารได้ มีการเจรจาต่อรองราคากับบริ ษัทผู้สอบบัญชีหลายครังก่อนได้ ผลสรุ ปราคา
ตามทีเสนอต่อทีประชุมในครังนี

นายภานุ ตังพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น
•

ถามเกี ยวกับ ปริ ม าณงานสอบบัญ ชี ในส่ว นของโครงการ Fast Forward ที มอบหมายให้ Mckinsey เป็ น
ผู้ดําเนินการ และถามว่าค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีสามารถเรี ยกเก็บจากบริ ษัทแม่ คือ CIMB Bank Berhad
ได้ หรื อไม่ รวมทังเห็นด้ วยว่า ค่าสอบบัญชีของธนาคารควรเพิมขึนในกรณี ทีมีการสอบบัญชีพิเศษเพิมเติม
เท่านัน ไม่ใช่เพิมขึนทุกปี ในขณะทีขอบเขตการสอบบัญชียงั เท่าเดิม
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นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส (Deputy CEO)
•

ชีแจงว่าในโครงการ Fast Forward ธนาคารได้ ดําเนินการปรับปรุ งหลายด้ านทังธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาด
ใหญ่ ธุรกิจ SME บริ หารเงิน รวมทังในส่วนของ operation ด้ วย โดยในโครงการใหญ่จะประกอบด้ วยโครงการ
ย่อ ย ๆ จํ านวน 400-500 โครงการ และในโครงการย่อย ๆ เหล่านัน จะมี ก ารดูแล ควบคุม ติ ด ตาม และ
ประเมินผลอย่างใกล้ ชิดโดยครอบคลุมถึงรายได้ ทีจะเพิมขึน และค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนในแต่ละโครงการด้ วย
ดัง นัน จึ ง มี รายละเอี ย ดที จะต้ อ งติ ด ตามค่อ นข้ า งมากและใช้ เวลาพอสมควร สํา หรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยในการ
ตรวจสอบโครงการนี เป็ นค่าใช้ จ่ายทีธนาคารต้ องรับผิดชอบเอง ไม่สามารถคิดจากบริ ษัทแม่ได้

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติ โดยแจ้ งให้ ทราบว่า
วาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
แต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ าต เลขที 7352 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบี เอเอส จํ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจํ าปี 2562 โดยกํ าหนดค่าสอบบัญ ชี ของ
ธนาคารและค่าตอบแทนอืนเป็ นจํานวนเงิน 9,539,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
เวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 2,385,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของ
กลุม่ ธนาคารปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี

มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,091,861,181

99.9956

2. ไม่เห็นด้ วย

1,312,800

0.0039

3. งดออกเสียง

122,222

0.0003

0

0.0000

4. บัตรเสีย

วาระที 7 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุมดังนี
เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปี ต่อ ๆ ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึง

•
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พ้ นจากตําแหน่งนัน อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี มีกรรมการที
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ได้ แก่
1.

นายมาริ ษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

2.

นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

3.

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

กรรมการ (ลาออกเมื อวัน ที 22 กุ ม ภาพัน ธ์
2562)

4.

นายรอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ

ทังนี เพือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น และ นายรอม
หิรัญพฤกษ์ ออกจากห้ องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนีจะแล้ วเสร็ จ
•

•

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน
ได้ แก่ (1) นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น และ (2) นายรอม หิรัญพฤกษ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึง สําหรับนายมาริ ษ สมารัม ภ์ มี ความประสงค์ ไม่รับการต่อ วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ธนาคาร และนายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ ได้ แจ้ งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระโดยมีผล
ตังแต่วนั ที 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนัน คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
จึงได้ พิ จ ารณาบุค คลที มี คุณ สมบัติ เหมาะสมและมี ค วามรู้ ความสามารถ และได้ เสนอชื อ นายณั ฐศัก ดิ|
โรจนพิเชฐ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นายมาริ ษ สมารัมภ์ และได้ เสนอชือ นายนิติ
จึงนิจนิรันดร์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ โดยนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระด้ วย ทังนี บุคคลทีได้ รับการเสนอชื อเลือกตังเป็ นกรรมการทัง 4 คนดังกล่าว
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้ านการเงินและด้ านเทคโนโลยี และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
กับการเป็ นกรรมการธนาคารครบถ้ วนตามทีได้ กําหนดไว้ โดยกฎหมายทีเกียวข้ องและตามข้ อบังคับธนาคาร
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2561
ถึง วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ ามายังธนาคาร

ขณะเดียวกันธนาคารได้ นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการทีจะรับเลือกตังทัง 4 คน แสดงบนจอภาพในห้ อง
ประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
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นายสืบศักดิ| พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น
•

ถามเกียวกับเกณฑ์ของธนาคารในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายย่อยต้ องการเสนอรายชือบุคคลเพือเข้ ารับเลือกตังเป็ น
กรรมการ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่า ธนาคารได้ มีการประกาศไว้ บนเว็บไซต์ ของธนาคารเกียวกับหลักเกณฑ์ การให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ โดยกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว
หรื อหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร และถือหุ้น
อย่างต่อเนืองนับจากวันทีถือหุ้นจนถึงวันทีเสนอเรื องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน สามารถเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการได้

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธาน จึงขอให้ ทีประชุมลงมติ โดยขอให้ ลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล และวาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้ แก่ (1) นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น และ (2) นายรอม
หิรัญพฤกษ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และอนุมัติการเลือกตังนายณัฐศักดิ| โรจนพิเชฐ ให้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายมาริ ษ สมารัมภ์ และนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนาย
จิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ โดย นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระด้ วย โดยผลการลงมติมีรายละเอียด
ดังนี
1. นางสาว เซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการอิสระ

มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,093,469,501

99.9996

1,200

0.0000

122,222

0.0003

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
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2. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ

มติทีลง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้ วย

33,093,469,501

99.9996

1,200

0.0000

122,222

0.0003

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
3. นายณัฐศักดิ| โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ

มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,093,469,501

99.9996

1,200

0.0000

122,222

0.0003

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติทีลง
1. เห็นด้ วย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
33,093,469,501

99.9996

1,200

0.0000

122,222

0.0003

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
- 20 -

วาระที 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้
ถือหุ้น ข้ อ 31
ประธานนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า
(1) ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 74/2557 ลงวันที 27 มิถนุ ายน 2557 เรื องการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้ การประชุมทีกฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการ
ตามวิธีการทีบัญญัติไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
จะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรื องมาตรฐานการรักษาความ
มันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2557 ด้ วย
(2) เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายทีเกียวข้ อง คือ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทีมีการ
แก้ ไขเพิ มเติ ม ) มาตรา 100 แก้ ไขเพิ มเติ ม โดยคํ า สังหัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยแห่ ง ชาติ
ที 21/2560 ลงวัน ที 4 เมษายน 2560 เรื องการแก้ ไขเพิ มเติ ม กฎหมายเพื ออํ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ กําหนดเรื องการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้
•

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของธนาคาร
หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31 เพือให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี
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ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

หมวด 4

หมวด 4

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ข้ อ 25. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซึงได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริ ษั ท จะแจ้ ง การนัด ประชุม โดยวิ ธี อื นและกํ า หนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านันก็ได้

ข้ อ 25. ประธานกรรมการเป็ นผู้ เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรื อ ผู้ซึงได้ รับ มอบหมายส่งหนังสือ นัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ น
แต่ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้ เร็ ว
กว่านันก็ได้ ทังนี หากการประชุมในคราวนันเป็ นการประชุม
กรรมการตังแต่สองคนขึนไปอาจร้ อง ผ่ า นสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท สามารถจัด ส่ ง หนัง สื อ นั ด
ขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีให้ ประธาน ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีวันนับแต่
กรรมการตังแต่สองคนขึนไปอาจร้ องขอให้ เรี ยก
วันได้ รับคําร้ องขอ
ประชุมคณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นีให้ ประธานกรรมการ
กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีวันนับแต่วนั ได้ รับคํา
ร้ องขอ
ประธานกรรมการ หรื อ บุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ อาจกํ า หนดให้ จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการผ่ า นสืออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการผ่านสืออิ เล็ก ทรอนิ กส์ กรรมการที เข้ าร่ ว ม
ประชุ ม ทังหมดจะต้ องอยู่ใ นราชอาณาจัก รขณะที มี ก าร
ประชุม และกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ งในสามขององค์ ป ระชุ ม จะต้ องอยู่ ใ นที ประชุ ม แห่ ง
เดียวกัน และจะต้ องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมทีมี
กระบวนการรักษาความมันคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดย
ให้ มีก ารบัน ทึก เสียง หรื อทังเสีย งและภาพ (แล้ วแต่ก รณี )
ของกรรมการผู้เข้ า ร่ ว มประชุม ตลอดการประชุ ม รวมทัง
ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทีเกิดจากการบันทึกดังกล่าว
และระบบควบคุม การประชุม ต้ องมี องค์ ป ระกอบพื นฐาน
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร เรื อง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยของ
การประชุม ผ่า นสืออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557 ลงวัน ที 24
พฤศจิกายน 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ ไขเพิมเติม
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ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

หมวด 5

หมวด 5

การประชุมผู้ถอื หุ้น

การประชุมผู้ถอื หุ้น

ข้ อ 31. ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า
ของจํ านวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายีสิบห้ าคน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ
ของจํ า นวนหุ้ นที จํ า หน่ า ยได้ ทังหมด จะเข้ าชื อกั น ทํ า
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุม วิ ส ามัญ เมื อใดก็ ได้ แต่ ต้ อ งระบุเหตุผ ลในการที
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณี เช่นนีคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด

ข้ อ 31. ในกรณี ทีมีผ้ ูถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ ุนนับ
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละสิ บ (10) ของจํ า นวนหุ้ นที
จํ าห น่ าย ได้ ทั งห ม ด จ ะเข้ าชื อ กั น ทํ าห นั ง สื อ ข อ ให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื อใดก็ ได้ โดยในหนังสือขอให้ เรี ยกประชุมต้ องระบุเรื อง
และเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนด้ วย ใน
กรณี เช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม ผู้ถือหุ้น
ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที คณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทังหลายซึง
เข้ าชือกัน หรื อผู้ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที
บังคับไว้ นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ า (45) วัน
นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี
ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการ
จัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที
เป็ นการเรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสองครั งใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที
กํ า หนดไว้ ในข้ อ 33 ผู้ ถื อ หุ้ นตามวรรคสองต้ องร่ ว มกั น
รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
ในครังนันให้ แก่บริ ษัท

ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลรายงานต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
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นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
•

•

ตังข้ อสังเกตว่าการแก้ ไขข้ อบังคับให้ เป็ นไปตามกฎหมายเรื องการรวบรวมเสียงผู้ถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคน
ซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
เพือให้ สามารถเรี ยก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ นนั จะเห็นได้ ว่าในทางปฏิบตั ิ มีความเป็ นไปได้ น้อย เนืองจากปั จจุบนั
ธนาคารมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ CIMB Bank Berhad ซึงถือหุ้นอยูใ่ นธนาคารจํานวนรวม 33,021,971,285 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
ตังข้ อสังเกตว่า ข้ อบังคับของธนาคารเฉพาะทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นข้ อ 36 ทีเปิ ดเผยไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้ า 58 เกียวกับกิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํา ไม่ได้ มีการกําหนดเรื องการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไว้ ทําให้ แนวทางในการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของธนาคารมีไม่ครบถ้ วนตาม
กฎหมาย

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

•

ชี แจงว่ า กรณี ที CIMB Bank Berhad ได้ เข้ า มาถื อ หุ้น ธนาคารร้ อยละ 94.83 ของจํ า นวนหุ้ นที ออกและ
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคารเป็ นกรณี พิเศษ ทีผ่านมานัน ทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ก็มีความประสงค์ให้ ธนาคารพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นของ CIMB Bank Berhad อย่างไรก็
ตาม CIMB Bank Berhad ได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ
49 ได้ เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากนัน CIMB Bank Berhad ไม่สามารถเพิมสัดส่วนการถื อหุ้นได้ เว้ น แต่
สัดส่วนผู้ถือหุ้นทีมิใช่สญ
ั ชาติไทยทุกรายรวมกันถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 49 ซึงธนาคารจะต้ องมีมาตรการสําหรับ
ดําเนินการในเรื องนีต่อไป
สําหรับการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม ซึงธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับ
ไว้ เพือพิจารณาแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับฯ ให้ ครบถ้ วนตามทีเสนอแนะต่อไป

เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดย แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าวาระนีต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติที ประชุ ม ทีประชุมมี มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 และ หมวด 5
การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31 โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอ ทังนี ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการธนาคาร หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มอบหมายมีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับทีกรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า กระทรวง
พาณิ ชย์ และมี อํานาจแก้ ไขและเพิมเติมข้ อความในข้ อบังคับทีเสนอให้ แก้ ไขดังกล่าว เพื อให้ เป็ นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียน โดยทีไม่กระทบต่อสาระสําคัญของการแก้ ไขข้ อบังคับตามทีเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี
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มติทีลง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้ วย

ออกเสียง

33,093,492,318

99.9996

0

0.0000

122,222

0.0003

0

0.0000

2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
วาระที 9 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ คณะกรรมการและผู้ บริ ห ารในเรื องอื น ๆ
นอกเหนือจากวาระทีได้ ดําเนินการประชุมมาแล้ ว ซึงมีสาระสําคัญดังนี
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
•

•

เสนอแนะให้ ธนาคารจัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าเยียมชมกิจการ (Company Visit) ซึงจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ธนาคาร
และทําให้ มีผ้ ูถือหุ้นรายย่อยมาประชุมมากขึน รวมทังเสนอแนะเรื องการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
โดยการจัดรถรับส่งและจัดสถานทีลงทะเบียนทีชันล่างของธนาคาร
ถามว่า เมือผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียไม่สามารถเพิมทุนให้ ธนาคารได้ แล้ ว ธนาคารจะมีแนวทางในเรื องนี
อย่างไร

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

•

ข้ อเสนอแนะในการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันประชุม ธนาคารจะรับไว้ พิจารณาเพือการปรับปรุ ง
ต่อไป
สําหรับการเพิมทุน หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากมาเลเซียไม่สามารถเพิมทุนให้ ธนาคารได้ แล้ ว ธนาคารยังมี
วิธีการทางการเงินอืน ๆ เช่น การออกหุ้นกู้ เป็ นต้ น

นายภานุ ตังพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น
•

ตังข้ อสังเกตว่า การทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากมาเลเซียต้ องมีการขายหุ้นบางส่วนออกมาเพือให้ สดั ส่วนของผู้ถือ
หุ้น รายย่อ ยเพิ มขึน อาจทํ าให้ ราคาหุ้น ลดลง และทํ าให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ขาดทุน มากขึน จึ งขอให้ ธ นาคารมี ก าร
บริ หารงานทีดี เพือให้ ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งยิงขึน
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•

ตังข้ อสังเกตว่า สินทรัพย์ของธนาคาร เช่น ตึกสาทรทีเคยเป็ นสํานักงานใหญ่ของธนาคาร ทีได้ ขายไปแล้ วนัน
ผลประโยชน์ จากการขายไปอยู่ที บริ ษั ทแม่ในมาเลเซีย หรื อไม่ และธนาคารจะทํ าอย่างไรเพื อแข่งขัน กับ
ธนาคารขนาดเล็กในตลาดได้

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่า ในอดีตเมือซีไอเอ็มบี มาเลเซียได้ เข้ ามาซือกิจการของธนาคาร ราคาหุ้น ณ ขณะนันสูงกว่าปั จจุบนั
จึงถือว่าซีไอเอ็มบี มาเลเซียขาดทุนจากการซือกิจการ ในส่วนของการขายตึกสาทรนัน เงินจากการขายได้ มี
การหมุนเวียนและนําไปใช้ ในการบริ หารกิจการเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน ซึงเป็ น
ลักษณะการบริ หารตามปกติของกิจการโดยทัวไป นอกจากนัน การขายทรัพย์สนิ จะต้ องมีการบันทึกในระบบ
บัญชีและธนาคารอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึงมีกฎเกณฑ์ทีเข้ มงวด จึงเป็ นไป
ไม่ได้ ทีผลประโยชน์จะตกไปอยูท่ ีผู้ถือหุ้นเพียงกลุม่ เดียว

นายสืบศักดิ| พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น
•

ขอให้ ธนาคารมีความระมัดระวังเกียวกับการบริ หารงานเพือมิให้ เกิดหนีเสีย (NPL)

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่า ในการบริ หารงาน ธนาคารมีความระมัดระวังเรื องหนีเสียอยู่แล้ ว โดยจะเห็นได้ วา่ ธนาคารมีการตัง
เงินสํารองไว้ สงู เพือให้ มีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่ง และตามทีนายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ อาวุโสได้ ชีแจงไว้ ในวาระก่อนหน้ านีแล้ วว่าธนาคารมีโปรแกรมในการคัดเลือกลูกหนีทีมีคุณภาพ และ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยมี ก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ที เกี ยวข้ อ งกับ การจัด ชันหนี ที มี ค วามรั ด กุม มากขึ น
นอกจากนัน คณะกรรมการธนาคารได้ มีการติดตามการรายงานเรื องการบริ หารความเสียงด้ านต่าง ๆ เป็ น
ประจําทุกเดือน

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น
•

•

แสดงความชืนชมเกียวกับการเปิ ดสาขาในร้ านสะดวกซือ 7-11 ของธนาคาร ซึงปั จจุบนั ธนาคารคูแ่ ข่งได้ มีการ
ดําเนินการในแบบเดียวกัน
ถามเกียวกับความคืบหน้ าของนายกิ ตติพัน ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร ซึงถูกกล่าวโทษจากธนาคารแห่งหนึงในกรณีการปล่อยสินเชือให้ แก่ลกู ค้ ารายหนึงเมือครังยังดํารง
ตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารของธนาคารดังกล่าว

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่า กรณีการถูกกล่าวโทษของนายกิตติพนั ธ์ กบั ธนาคารแห่งหนึง ไม่มีความเกียวข้ องกับธนาคาร โดย
ปั จจุบันนายกิตติพนั ธ์ ได้ ขอลาพักจากการปฏิบัติงานชัวคราว โดยในช่วงแรกได้ ขอลาพักเป็ นระยะเวลา 2
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เดือนตังแต่กุมภาพันธ์จนถึงสินเดือนมีนาคม 2562 ต่อมามีการขอลาพักเพิมอีก 2 เดือนตังแต่เมษายนจนถึง
สินเดือนพฤษภาคม 2562 ซึงการลาพักในช่วงหลังเป็ นการลาพักโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง (Leave without pay)
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการลาพักของนายกิตติพนั ธ์ ธนาคารได้ มีการแต่งตังให้ นายโอมาร์ ซิดดิค จากซี
ไอเอ็มบี มาเลเซีย ทําหน้ าทีรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าบริ หาร จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
มันใจได้ ว่าในกรณี ที เกิ ด ภาวะไม่ป กติ ธนาคารมี แผนสํารองเหมือ นดังเช่ นทุกธุรกิ จ ธนาคารจึงสามารถ
ดําเนินงานได้ อย่างต่อเนืองและเป็ นปกติโดยไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่างใด
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น
•

แสดงความเห็นว่านายกิตติพนั ธ์เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัว ธนาคาร
ควรมีการปกป้องและดูแลอย่างใดหรื อไม่

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
•

ชีแจงว่า ธนาคารจะต้ องวางตัวเป็ นกลางและระมัดระวังในการดําเนินการในเรื องนี เนืองจากอาจมีผลกระทบ
ในหลายด้ านต่อธนาคาร รวมทังขณะนียังไม่มีข้อสรุ ปจากหน่วยงานราชการเกียวกับข้ อกล่าวหาของนาย
กิตติพนั ธ์แต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและให้ คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร ทังนี คณะกรรมการ
ธนาคารจะดําเนินการบริ หารธุรกิจของธนาคารให้ ดีทีสุดเพือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป
เมือไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อมีข้อคิดเห็นเพิมเติมหรื อเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้
กล่าวขอบคุณ ผู้ถื อหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถื อหุ้น ทีได้ กรุ ณ าสละเวลามาร่ วมประชุมและได้ เสนอข้ อ คิด เห็ นที เป็ น
ประโยชน์ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชือ

.............................................

ประธานทีประชุม

(นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)

ลงชือ

..............................................

เลขานุการบริ ษัท

(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

- 27 -

