รายงานประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 23
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 23 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ จดั ประชุม
เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการธนาคารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

2.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง

รองประธานกรรมการ

3.

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

กรรมการอิสระ

4.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

กรรมการอิสระ

5.

ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

กรรมการอิสระ

6.

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

กรรมการ

7.

นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

8.

นายประเวช องอาจสิทธิกลุ

กรรมการอิสระ

9.

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

2.

นายพรชัย ปั ทมินทร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่

3.

นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริหารเงิน

4.

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย

5.

นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน

6.

นางบุษกร พุทธินนั ทน์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ

7.

นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายการเงิน

8.

นายตัน คีท จิน

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์
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9.

นายพิสทิ ธิ์ สุจริ ตโศภิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน

10. นายประภาส ทองสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสื่อสารองค์กร

11. นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน

12. นายกุศล ศรี เปารยะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านพาณิชย์ธนกิจขนาดใหญ่
(แทน) นางวรี มน นิยมไทย

13. น.ส. ดวงทิพย์ ลีนตุ พงษ์

หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมปฏิบตั ิการงานทรัพยากรบุคคล
(แทน) นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริหารทรัพยากรบุคคล

2.

นางวรี มน นิยมไทย

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1.
2.

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ ได้ กล่าวขอบคุณและขอต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ นี ้ และได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ประชุมทราบว่า มี ผ้ ูถือ หุ้น มาประชุมด้ ว ยตนเอง จํ า นวน 259 ราย รวมจํ า นวนหุ้น ได้
782,968,530 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จํานวน 227 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 23,281,784,232 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ั ้ ้น 24,064,752,762 หุ้น
ประชุมด้ วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็ นจํานวน 486 ราย และจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทงสิ
คิดเป็ นร้ อยละ 97.1343 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดซึ
้
ง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของธนาคาร จึง
ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 23
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร
ธนาคาร และผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุม ซึง่ ปรากฏตามรายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
หลังจากนัน้ ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความโปร่งใส
ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ธนาคารจึงเชิญผู้แทนจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเป็ น
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ เชิญผู้ถือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคารด้ วย
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ประธานฯ ขอให้ นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ เลขานุการบริษัทชี ้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงซึง่ เลขานุการบริษัทชี ้แจง
สรุปดังนี ้
กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด” ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนันๆ
้ ในตอนท้ าย
ของการรายงานว่า “ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ”
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื่ องหมายถูก () ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และยกมือขึ ้น เพื่อรอ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนนเสียง และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ ้นเพื่อแสดงตัว
หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่นนได้
ั ้ ออกเสียง “เห็นด้ วย”
สําหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ”งดออกเสียง”
ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนําคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่
้
เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนันๆ
ส่วนผู้ที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ วว่า “เห็น
ด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ธนาคารจะบันทึกคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือมอบฉันทะซึง่ ธนาคารได้ บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ เปิ ดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็จ ดังนัน้
จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู้เข้ าประชุมที่ได้ รับลงทะเบียน
ไว้
ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่ มแล้ ว จะไม่นับเป็ นองค์ประชุมสําหรับวาระการประชุมที่มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อม
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นสอบถามการกําหนดอัตราส่วนการเพิ่มทุนของธนาคารว่าการได้ รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 2 หุ้นใหม่
้ ่า 9 หุ้นหรื อไม่ และหากถือหุ้นเพียงจํานวน 5
ต่อ 9 หุ้นเดิม หากจะได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นต้ องมีการถือหุ้นขันตํ
หุ้น จะได้ รับสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนหรื อไม่
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้ชี ้แจง
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เลขานุการบริ ษัทชีแ้ จงว่า ธนาคารดําเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ กําหนดอัตราส่วนการจัดสรร
หุ้นดังกล่าวว่าผู้ถือหุ้นต้ องถือหุ้นเดิมจํานวน 9 หุ้น จึงจะได้ รับการจัดสรร 2 หุ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม หากหุ้นที่ถืออยู่มีจํานวน
ตํ่ากว่า 9 หุ้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับสิทธิจองซื ้อสําหรับการจัดสรรหุ้นใหม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 1 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 24,065,128,910 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2559
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2559 ของธนาคาร ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว และขอให้ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้รายงานสรุปให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2559 ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้




ผลการดําเนินกิจการของธนาคารในปี 2559 และที่ผ่านมา แม้ ว่าในปี 2559 ธนาคารมีขาดทุนก่อนหักภาษี
(PBT) จํานวน 775 ล้ านบาท แต่เมื่อพิจารณาจากกําไรหลักก่อนหักสํารองและภาษี (Core PPOP) ในหลายปี
ที่ผ่านมา พบว่าธนาคารมีผลการดําเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2551-2559 มีอตั ราเติบโตเฉลี่ยร้ อย
ละ 17.6 (CAGR) รวมถึงอัตราผลส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM on EA) ที่สงู ขึ ้น (upward
trend)
ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้ จากการดําเนินงาน
(Operating Income) จํานวน 12,928 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 694 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันปี 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ (NII) ร้ อยละ 16.4 และรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (Fee Income) ร้ อยละ 11.4 ในขณะที่รายได้ อื่น (Other Income) ลดลงร้ อยละ
37.7 กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักหนี ้สงสัยจะสูญ (PPOP) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 เป็ นจํานวน 5,505 ล้ าน
บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (Operating Expense) ร้ อยละ 4.2
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อย่างไรก็ตามขาดทุนสุทธิ (Net Profit) สําหรับปี 2559 มีจํานวน 630 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2558 กําไรสุทธิมี
จํานวน 1,052 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นในสํารองหนี ้สงสัยจะสูญ (Provision) ร้ อยละ 66.6 ซึง่ การตัง้
สํารองที่สงู ขึ ้นนัน้ มาจากการเพิ่มขึน้ ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ของบางกลุ่มอุตสาหกรรมใน
ระหว่างปี ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่อยูใ่ นระยะฟื น้ ตัว
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้ สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชีของกลุม่ ธนาคารอยู่ที่ 205.6 พันล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธนาคารมีเงินฝากจํานวน
183.7 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.9 จากสิ ้นปี 2558 ซึง่ มีจํานวน 170.2 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อ
เงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 92.4 จากร้ อยละ 91.2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตรากําไรสุทธิตอ่ ส่วนของเจ้ าของ (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 2.3 สําหรับปี 2559 ในขณะที่ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 4.4
เป็ นผลจากการตังสํ
้ ารองที่สงู ขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ปี 2559 สัดส่วน
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ สินเชื่อรวม(NPL ratio) อยูท่ ี่ 6.07% เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึง่ อยูท่ ี่ 3.05%
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) อยู่ที่ร้อยละ 3.77 สําหรับปี
2559 ในขณะที่ปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.27 เป็ นผลจากการบริหารต้ นทุนเงินฝากที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงาน (CI ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 57.4 สําหรับปี
2559 ในขณะที่ปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 58.3 การบริหารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงาน มีการปรับปรุงดีขึ ้น
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) อยูใ่ นระดับที่สงู กว่า 15% ตังแต่
้ ปี 2557 โดยที่ปี 2559 อยูท่ ี่
ร้ อยละ 16.1
อัตรากําไรสุทธิต่อส่วนของเจ้ าของ (ROE) การเติบโตของรายได้ ในปี 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก แต่ได้ รับ
ผลกระทบจากการตังสํ
้ ารองที่สงู ขึ ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
กลุม่ ลูกค้ าบุคคลมีผลกําไรภายในไตรมาส 2 ปี 2560 โดยที่กลุม่ ลูกค้ าบุคคลมีผลกําไรเร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้
(ไตรมาส 2 ปี 2560) และมีสญ
ั ญาณบ่งชี ้การดําเนินงานที่ดีตลอดมา

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพื่อขอคําชี ้แจง ดังนี ้
1. เหตุใด ปี 2559 ผลประกอบการของธนาคารจึงมีผลขาดทุน
2. อยากทราบผลดําเนินการงานของสาขาธนาคารที่เปิ ดบริ การในเซเว่นอีเลฟเว่น และธนาคารมีแนวโน้ มจะ
ขยายสาขาในเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
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กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า สาเหตุที่ผลประกอบการของธนาคาร ปี 2559 มีผล
ขาดทุนมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ของลูกค้ าบางกลุ่มซึ่งได้ รับโอนมาตังแต่
้ เป็ นธนาคารไทย
ธนาคาร ภายหลังจากที่ CIMB Bank Berhad ได้ เข้ ามาซื ้อกิจการกับธนาคารแล้ ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อยเป็ น
ผู้ชี ้แจงในประเด็นที่เปิ ดบริการในเซเว่นอีเลฟเว่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อยชี แ้ จงว่า ธนาคารมีแนวโน้ มที่จะเปิ ดให้ บริ การสาขาในเซเว่นฯ
เพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นช่องทางให้ บริ การกับลูกค้ ารายย่อยเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงบริ การทางการเงินได้ สะดวกกว่าช่องทางสาขาอื่นๆ
และธนาคารได้ ทดลองเปิ ดสาขาสีตบุตรเป็ นแห่งแรก โดยมีแผนดําเนินการที่จะเปิ ดให้ บริ การเพิ่มขึ ้นอีก 2 สาขา ขณะนี ้อยู่
ระหว่างการขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่ องของรายได้ จากการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นยังไม่สามารถคาดการณ์
ได้ ขณะนี ้ สําหรับสาขาสีตบุตรที่เปิ ดให้ บริ การธนาคารใช้ พืน้ ที่เพียงบางส่วน และมีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การเพียง 1 คน ทําให้
ธนาคารมีต้นทุนในการบริ หารเรื่ องนี ค้ ่อนข้ างตํ่า หรื อคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 20 ของค่าใช้ จ่ายของสาขาที่เปิ ดให้ บริ การใน
ห้ างสรรพสินค้ า
นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในปี ที่ผา่ นมามีผลขาดทุนจากหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) จึงอยากทราบว่าธนาคารมีโอกาสที่จะได้ ชําระหนี ้คืนบ้ างหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า หากเป็ นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) มีอยู่
จํานวนหนึง่ ซึง่ เชื่อว่าลูกหนี ้เหล่านี ้มีโอกาสกลับมามีความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ทังนี
้ ้ในเรื่ องของการตังสํ
้ ารอง ธนาคาร
ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. รวมถึงกฎเกณฑ์ทางด้ านบัญชี ซึ่งต้ องมี conservative เพื่อให้ สะท้ อนถึงสถานะทาง
การเงินของธนาคาร ซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะสามารถเจรจากับลูกหนี ้เพื่อร่ วมกันแก้ ปัญหาและปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ให้ ลกู หนี ้
สามารถชําระหนี ้ที่ค้างได้ ครบถ้ วน
้ ารองหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้ กบั ลูกค้ า
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า การตังสํ
โดยต่อมาลูกค้ าดังกล่าวประสบปั ญหาและไม่มีความสามารถที่จะชําระหนี ้ได้ จนก่อให้ เกิดหนี ้ที่ไม่เกิดรายได้ (NPL) ธนาคาร
จึง ต้ อ งมีการตัง้ สํารองหนี ท้ ี่ ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ ไว้ ทํา ให้ กระทบต่องบการเงินของธนาคาร อย่างไรก็ ดีธ นาคารจะรั ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างธนาคารกับลูกค้ าอย่างไร เช่น การประนอมหนี ้ หรื อจะพิจารณาขายลูกหนี ้กลุ่มดังกล่าวเพื่อไม่ให้ มี
ผลกระทบกับธนาคาร ธนาคารควรมีกระบวนการควบคุมการพิจารณาสินเชื่อว่าเพียงพอหรื อไม่ เพื่อควบคุมไม่ให้ กลุม่ ลูกหนี ้
NPLเพิ่มขึ ้นอีกในอนาคต
ผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อขอคําชี ้แจงดังนี ้
1. ปั จจุบนั ผลการดําเนินงานของธนาคารจัดอยูใ่ นระดับใดของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์
2. การที่ธนาคารไม่จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น สาเหตุเกิดจาก NPL ที่เพิ่มขึน้ หรื อไม่ และแนวโน้ มของ NPL
ธนาคารมีโอกาสที่จะได้ รับชําระคืนจากลูกหนี ้หรื อไม่ หรื อมีโอกาสที่ NPL จะสามารถกลับมาเป็ นรายได้ ให้ ธนาคารในปี นี ้มี
บ้ างหรื อไม่ สําหรับลูกหนี ้กลุ่มนี ้ธนาคารมีการเรี ยกหลักประกันเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการปล่อยวงเงินสินเชื่อ
หรื อไม่
3. เหตุใดธนาคารมีบริ การสาขาในห้ างสรรพสินค้ าจํานวนน้ อยเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น
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4. ธนาคารมีกลยุทธ์อย่างไรที่ทําให้ ห้ นุ ของธนาคารมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น
5. NPL ที่เกิดขึ ้น เกิดจากการปล่อยสินเชื่อให้ กบั บางภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีหลักประกันอยู่บ้าง ซึ่งธนาคาร
ต้ องพิจารณาในเรื่ องของหลักประกันให้ เพียงพอกับวงเงินอนุมตั ิสนิ เชื่อ แต่ภายหลังลูกค้ าอาจมีการผิดนัดชําระหนี ้ ธนาคารมี
การพิจารณาทบทวนหลักประกันที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรื อไม่ ถ้ ามีไม่เพียงพอธนาคารจะเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมและยืนยันว่า
หลักประกันต่างๆ ของลูกค้ า NPL ที่มีอยู่กบั ธนาคารยังครอบคลุมวงเงินสินเชื่อหรื อไม่ หรื อการปล่อยสินเชื่อบางส่วนออกไป
เป็ น clean Loan หรื อไม่อย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า
1. เป็ นสิ่งที่ท้าทายมากที่ธนาคารจะขยับสถานะขึ ้นมาเป็ นธนาคารขนาดกลาง โดยปั จจุบนั ขนาดสินทรัพย์ของ
ธนาคารมีอยู่ประมาณ 3 แสนล้ านบาท เทียบกับธนาคารขนาดกลางที่เล็กที่สดุ ก็ยงั มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่กว่าธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย ประมาณ 3-4 เท่า ในเรื่ องนี ้ทางคณะผู้บริ หารมีการตังเป
้ ้ าหมายที่จะผลักดันให้ กลุม่ ซีไอเอ็มบี ไทย ขึ ้นมาเป็ น
ธนาคารขนาดกลางในประเทศไทย ซึ่งคงต้ องใช้ เวลาพอสมควร อย่างไรก็ดีมีความเชื่อมัน่ ว่าธนาคารมีขีดความสามารถใน
ด้ านของผลิตภัณฑ์และการเงินที่แตกต่างจากคูแ่ ข่งขันรายอื่น ซึง่ จะใช้ ความแตกต่างเหล่านันมาสร้
้
างให้ เห็นเป็ นผลงาน และ
เป็ นผลกําไรให้ กบั ธนาคารได้
2. เนื่องจากสถานการณ์ NPL หลังจากปี ที่ผ่านมา มีลกู ค้ าบางกลุม่ อุตสาหกรรมในระหว่างปี ได้ เปลี่ยนสถานะ
้ งทําให้ มีโอกาส
เป็ นหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) และกลุม่ อุตสาหกรรมบางประเภทเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง ดังนันจึ
ที่เป็ น NPL มีอยูต่ ลอด ในส่วนของธนาคารภายหลังจากที่คณ
ุ ภาพหนี ้มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ไม่ดีค่อนข้ างมาก ทางฝ่ าย
้ กหนีเ้ มื่อลูกหนีม้ ีสญ
ั ญาณว่ามีความอ่อนแอและมีแนวโน้ มไม่
จัดการได้ มีการบริ หารจัดการคุณภาพหนี ้ โดยมีการจัดชันลู
สามารถชําระหนี ้ได้ จึงมีการติดตามดูแลใกล้ ชิดมากขึ ้น เพื่อให้ ทราบว่าลูกหนี ้เหล่านันประสบปั
้
ญหาในการดําเนินธุรกิจมาก
น้ อ ยเพี ย งใด ส่ว นประเด็ น คํ า ถามว่า ธนาคารมี ก ารเรี ย กหลัก ประกัน เพิ่ม ขึ น้ หรื อ ไม่นัน้ เมื่ อ ธนาคารพบว่ า ลูก หนี ม้ ี ผ ล
ประกอบการไปในทิศทางที่แย่ลง ธนาคารจะมีการเจรจาเพื่อขอให้ ลกู หนี ้เพิ่มหลักประกัน ซึง่ ไม่ใช่ลกู หนี ้ทุกรายที่สามารถให้
หลักประกันเพิ่มขึ ้นได้ หรื อลูกหนี ้บางรายอาจไม่ให้ ความร่วมมือในการให้ หลักประกันเพิ่มขึ ้น แต่ธนาคารจะพยายามให้ เต็ม
กําลังความสามารถที่จะบริหารจัดการคุณภาพหนี ้เพื่อปกป้องผลประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
3. กลุม่ ลูกค้ าของธนาคารในแต่ละพื ้นที่ไม่เหมือนกับธนาคารอื่น โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ หลักๆ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าเงิน
ฝากและลูกค้ าเงินกู้ โดยที่ลกู ค้ าเงินฝากส่วนใหญ่มาจากธุรกรรม structure note และมีฐานลูกค้ าค่อนข้ างน้ อยเนื่องจาก
จํานวนสาขาธนาคารที่ให้ บริการมีน้อยกว่าธนาคารขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีจํานวนของสาขาก็เป็ นข้ อจํากัดในการที่ธนาคารจะ
ขยายฐานลูกค้ าเงินฝากให้ มากขึ ้นได้ ทําให้ ธนาคารต้ องใช้ ความได้ เปรี ยบในเชิงเปรี ยบเทียบของการสร้ างผลิตภัณฑ์ซึ่งจะ
สามารถระดมเงินฝากได้ จํานวนมาก ธนาคารจึงจัดกลุม่ ลูกค้ าที่แตกต่างจากธนาคารอื่น
4. ทางคณะผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบที่จะทําให้ ผลประกอบการของธนาคารดีที่สดุ แต่อย่างไรก็ดีผ้ บู ริ หารก็ไม่
สามารถที่จะกําหนดให้ ราคาหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีมูลค่าสูงขึน้ ได้ โดยหวังว่าถ้ าธนาคารสามารถสร้ างผล
ประกอบการให้ ดีขึ ้น และสื่อสารออกไปยังนักลงทุนให้ ทราบว่าธนาคารมีศกั ยภาพที่จะเจริ ญเติบโต และสามารถทํากําไร
ได้ มากขึ ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะมีความสนใจเข้ ามาลงทุนในหุ้นของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มากขึ ้น
5. การปล่อยสินเชื่อเป็ น clean Loan หรื อ มีหลักประกันเพียงพอหรื อไม่ ต้ องเรี ยนว่าหลักประกันเป็ นส่วนหนึ่ง ที่
ใช้ ในการพิจารณาการปล่อ ยสินเชื่ อ ธนาคารมีกลุ่มลูกค้ า สิน เชื่ อหลายกลุ่ม ตัง้ แต่กลุ่มลูกค้ ารายย่อย ซึ่ง มีสินเชื่ อทัง้ มี
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หลัก ประกัน และไม่ มี ห ลัก ประกัน กลุ่ม ลูก ค้ า สิน เชื่ อ ขนาดกลางส่ว นใหญ่ มี ห ลัก ประกัน มี เ พี ย งบางส่ว นเท่า นัน้ ที่ ไ ม่ มี
หลักประกัน กลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่ซึ่งธนาคารปล่อยเป็ น clean Loan เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขที่ลกู ค้ าได้ จากคู่แข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เดียวกัน ซึง่ จะกู้เงินโดยที่ไม่ได้ ให้ สินทรัพย์ไปเป็ นหลักประกัน ส่วนธุรกิจประเภทสถาบันการเงิน
ในเรื่ องการปล่อยสินเชื่อนัน้ เงื่ อนไขการเรี ยกหลักประกันก็จะมีความหลากหลาย ในกลุ่มลูกค้ าซึ่งขนาดค่อนข้ างเล็ก ซึ่ง
ธนาคารพิจารณาจากงบการเงินหากพิจารณาแล้ วไม่สะท้ อนถึงรายได้ ที่เพียงพอ ธนาคารจะมีการเรี ยกเพิ่มหลักประกันที่
ครอบคลุมความเสี่ยงได้
ผู้รับมอบฉันทะและผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อขอคําชี ้แจงดังนี ้
1. จากงบการเงินปี นีข้ าดทุนมากขึ ้นจากปี ที่แล้ วเนื่องจากจํานวนหนีเ้ สียที่เพิ่มขึน้ จึงขอสอบถามว่าธนาคารมี
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงในเรื่ องการปล่อยสินเชื่อให้ รัดกุมอย่างไรบ้ าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ มีส่วนช่วย
พิจารณาตรวจสอบลูกหนี ้ เพื่อส่งสัญญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที่จะมีการผิดนัดชําระหนี ้หรื อไม่
2. การลดเงินเดือนพนักงานจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายของธนาคารได้ หรื อไม่
3. ค่าเงินริ งกิตส่งผลกระทบกับเรื่ องผลประกอบการของธนาคารหรื อไม่ และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จัดอยู่ใน
กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใดของประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า
1. ธนาคารมีหน่วยงานด้ านตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงซึ่งช่วยกันดูแลคุณภาพลูกหนี ้ใน
portfolio ปี ที่แล้ วเริ่ มเห็นสัญญาณว่าคุณภาพหนี ้มีปัญหาเพิ่มขึ ้น ทางธนาคารก็มีการเพิ่มระดับการติดตามดูแลให้ มีความ
รัดกุมมากขึ ้น ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าที่ธนาคารพิจารณาแล้ วพบว่ามีแนวโน้ มที่ประสบปั ญหา ธนาคารจะพิจารณาเป็ นกรณีพิเศษและ
ติดตามใกล้ ชิดมากยิ่งขึ ้น ผู้บริ หารในสายงานบริ หารความเสี่ยง มีการกํากับดูแลเข้ มงวดมากยิ่งขึ ้น และทุกเดือนจะมีการ
ทบทวนลูกหนี ้ที่มีปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพลง ธนาคารมีนโยบายที่ไม่แตกต่างจากธนาคารอื่นที่จะช่วย
ลูกค้ าโดยเฉพาะลูกค้ าที่อยู่กบั ธนาคารมานาน กรณีมีลกู ค้ าที่ไม่ได้ ให้ ความร่ วมมือ ธนาคารให้ ความสําคัญกับการติดตาม
และจัดการ NPL อย่างระมัดระวัง และมีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ผ้ ถู ือหุ้น
และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผลประกอบการของธนาคาร
้ CIMB Bank Berhad
2. ธนาคารมีการปรับปรุงอัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ ในรายปี ที่ผ่านมา เริ่ มตังแต่
เข้ ามาซื ้อหุ้นไทยธนาคาร อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ ในการดําเนินงานอยู่ที่ 90% ปั จจุบนั ลดลงมาอยู่ที่ 57% ถึงแม้ ผล
ประกอบการปี 2559 จะมีผลขาดทุน ซึง่ ถ้ าไม่นําคุณภาพหนี ้มารวม กําไรก่อนหักสํารองหนี ้สงสัยจะสูญ มีอตั ราเพิ่มขึ ้น 7.5%
จากปี ก่อน สะท้ อนผลการดําเนินงานโดยรวมดีขึ ้นเป็ นลําดับ แต่ด้วยปั ญหาคุณภาพหนี ้ และมีการกันสํารองเพิ่มขึ ้น ทําให้ ผล
ประกอบการมีผลขาดทุน จากการดําเนินการงานธนาคารมีการปรับปรุ งและพัฒนาที่ดีมาตลอด ส่วนการปิ ดสาขามีการดู
ต้ นทุนที่เป็ นต้ นทุนที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ แล้ วพยายามลดต้ นทุนเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ หลักที่ทางกลุ่มประกาศไว้ ในประเทศ
มาเลเซีย
3. ปั จจุบนั เงินริงกิตอ่อนตัวลงระดับหนึง่ และมีการคาดการณ์จากตลาดว่ามีความเป็ นไปได้ ว่าจะมีความผันผวน
ในอัต ราแลกเปลี่ ยนค่อ นข้ า งสูง ในฐานะผู้ค้า หรื อ ผู้ข ายอาจอยากได้ ค วามมั่น คงที่ สูง ขึ น้ ต้ อ งการหลี ก เลี่ย งเงิ น ริ ง กิ ต
ธนาคารเองสามารถให้ บริการลูกค้ าในเรื่ องการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินสกุลริงกิต

-8-

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
1. สาเหตุ NPL ในปี ที่ผา่ นมาเพิ่มขึ ้นเกิดจากสินเชื่อประเภทใด
2. ธนาคารควรมีสิทธิประโยชน์พิเศษให้ กบั ลูกค้ า เพื่อจะได้ เทียบเคียงกับคู่แข่งขันได้ และขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของธนาคารในปั จจุบนั ว่ามีจํานวนกี่ราย มีจํานวนเท่าไหร่ และการติดตามควบคุมคุณภาพ
หนี ้เป็ นอย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า สาเหตุที่ NPL ที่เพิ่มขึ ้นมาจากธุรกิจขนาดใหญ่และ
ธุรกิจขนาดกลาง ในเรื่ องของ NPL ต่อรายธนาคารไม่สามารถให้ รายละเอียดแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) เป็ นหน่วยงานที่ทําหน้ าที่กํากับดูแลติดตามในเรื่ องการบริ หารคุณภาพหนี ้ของธนาคารอย่างใกล้ ชิด และกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ ธนาคารต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ทางการกําหนดไว้
นางคนึง มรรคธีรานุวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อขอคําชี ้แจงดังนี ้
1. ฝ่ ายจัดการจะบริหารคุณภาพหนี ้และหลักประกันอย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ
2. ธนาคารขายอาคารสาทรให้ กบั บุคคลใด เป็ นมูลค่าจํานวนเท่าไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทําหน้ าที่กํากับ
ดูแลและตรวจสอบความเสี่ยงด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปล่อยสินเชื่อ ซึ่ง ธปท. จะเข้ ามาดูแลว่าธนาคารได้ ดําเนินการ
ตามนโยบายของธนาคารและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธปท. หรื อไม่อย่างไร หากการปล่อยสินเชื่อไม่เป็ นตามหลักเกณฑ์
้
ธปท.จะเข้ ามาดูแลกระบวนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการอนุมตั ิสินเชื่อรวมทังลด
จํ านวนลูกหนี ท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี ้ ธนาคารเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทแม่ของธนาคารได้ ส่งตัวแทนเข้ ามากํากับ
ดูแลเรื่ องมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อให้ รัดกุมมากขึ ้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารขอให้ คุณวินิตาผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและ
รายงานเป็ นผู้ชี ้แจง
นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบริหารข้ อมูลและรายงานชี ้แจงว่าธนาคารขายอาคารสาทรให้ กบั
บจก.สยามเฮลท์ กรุ๊ป ในราคา 1,053 ล้ านบาท
ประธานกรรมการกล่าวชี ้แจงว่ารายการขายอาคารสาทรนัน้ ธนาคารได้ มีการบันทึกรายได้ จากการขายสินทรัพย์
ไว้ ในงบการเงินประจําปี และรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระที่ 2 เป็ นการรับทราบรายงานผลการดําเนิน
กิจการของธนาคารในรอบปี 2559 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2559
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2559
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ธนาคารได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ พิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นแล้ วและขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แ ละประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารเป็ นผู้รายงานสรุ ปต่อที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นเพื่ อ
พิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี ้
เป็ นงบการเงิน ที่ บริ ษั ท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮ้ า ส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จํ ากัด ผู้สอบบัญ ชี ของธนาคารได้ ตรวจสอบและรั บ รอง
เรี ยบร้ อยแล้ วรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 297.5 พันล้ านบาท
สินเชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับอยูท่ ี่ 206.2 พันล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 55.1 พันล้ านบาท หนี ้สินรวมมีจํานวน 270.8
พันล้ านบาท โดยมีเงินฝาก 183.7 พันล้ านบาท และเงินกู้ยืม 25.6 พันล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 26.7 พันล้ านบาท
ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ ว จํานวน 12.4 พันล้ านบาท ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 630 ล้ านบาท โดยมีรายได้ จากการดําเนินงาน 12,928 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน และหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญจํานวน 13,703 ล้ านบาท
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าจากรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้ า 138 เปิ ดเผยว่ามีประเด็นที่มี
นัยสําคัญจากการตรวจสอบ และข้ อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้ พบในระหว่างการตรวจสอบ
และหน้ า 137 เรื่ อ งผู้สอบบัญ ชี ไ ด้ มีการการตรวจสอบรายงานประจํ า ปี และมี บทสรุ ป ว่า หากมี การแสดงข้ อ มูลที่ ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อยากทราบว่าเหตุใดไม่
เปิ ดเผยหรื อชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า การกําหนดข้ อความดังกล่าว เป็ นข้ อความมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี
ซึง่ หมายถึงให้ ผ้ สู อบบัญชีไปคุยกับกรรมการตรวจสอบเพื่อชี ้แจงหรื ออธิบายข้ อสังเกตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่
กําหนดให้ ใช้ ข้อความนี ้เปิ ดเผยไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชี อาจทําให้ ผ้ อู า่ นสับสนได้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ประเด็นเรื่ องของมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่ควรใช้ เป็ นเหตุผลในการคิด
ค่าสอบบัญชี เนื่องจากเป็ นหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีที่ต้องพึงปฏิบตั ิอยู่แล้ ว จึงไม่เป็ นเหตุผลของการขึ ้นค่าสอบบัญชีหรื อเป็ น
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของบริษัท
ผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อขอคําชี ้แจงดังนี ้
1. ตามงบการเงินหน้ า 142 หมายเหตุข้อ 34 เหตุใดจึงมีขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม จํานวน 810 ล้ านบาท
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2. รายการ (ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 644 ล้ านบาท มาจากสาเหตุใด
3. ตามงบการเงิน หน้ า 210 รายการสํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 จํานวน 494 ล้ าน
บาท เกิดจากสาเหตุใด ทําไมจึงเพิ่มขึ ้นจากปี 2558
4. ตามงบการเงิน หน้ า 208 ธนาคารออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ จํานวน 3,000 ล้ านบาทในปี 2559 ครบกําหนดปี
2569 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.35 ต่อปี และมาไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนดในปี 2559 สาเหตุมาจากการที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี ้ยสูงเกินไปหรื อไม่
5. ตามงบการเงิน หน้ า 208 ธนาคารออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ จํานวน 3,000 ล้ านบาทใน ปี 2559 ครบกําหนด
ไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.80 ต่อปี อยากสอบถามว่าธนาคารมีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นนีก้ ่อนวันครบกําหนด
หรื อไม่ และจะมีการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนหรื อไม่อย่างไร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารขอให้ นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์ผ้ ูอํานวยการอาวุโส ฝ่ าย
บริหารข้ อมูลและรายงาน เป็ นผู้ชี ้แจง
นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์ ชี ้แจงว่า
1. ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินเป็ นรายการที่ทํา Fair Value Option (FVO) ซึง่ ถูกกําหนดโดยหลักเกณฑ์
ของ ธปท. ให้ แยกแสดงรายการออกมาต่างหาก และต้ องพิจารณารายการกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศร่วมด้ วย
2. (ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย เป็ นรายการ Mark to Market ที่ยงั ไม่ได้ เป็ นรายการ
ขาดทุนจริ ง แต่เป็ นการตีราคาของตราสารหนี ้ที่อยู่ในพอร์ ตการลงทุนเผื่อขายของธนาคาร ซึ่งถูกกําหนดให้ รายงานในส่วน
ของ OCI หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3. เป็ นรายการค่าเผื่อหนี ้สูญสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น LG, Guarantee ซึง่ ถูกกําหนดโดย
หลักเกณฑ์ของ ธปท. ให้ แยกแสดงรายการไว้ เฉพาะต่างหาก ไม่ได้ เป็ นเงินกู้ยืมโดยตรง แต่เป็ นรายการธุรกรรมนอกงบดุล
(off balance sheet) และสาเหตุที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากลูกค้ าบางรายมีที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะต้ องจ่ายเงินชดเชยความเสี่ยงของ
LG หรื อ Guarantee ที่ลกู ค้ าทํากับธนาคาร
4. หุ้นกู้ด้อ ยสิทธิ ที่ครบกํ าหนดปี 2569 จํ านวน 3,000 ล้ านบาท ธนาคารมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนวันครบกํ าหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี และสามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ภายหลังจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้
จํานวน 3,000 ล้ านบาทดังกล่าว ธนาคารได้ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจํานวน 4,554 ล้ านบาทในปี 2559 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ดงั กล่าว
นอกจากนี ้ธนาคารได้ ออกตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิ มูลค่า 3,000 ล้ านบาท ครบกําหนดปี 2565 ซึง่ จะไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
ภายในสิ ้นปี นี ้
5. ธนาคารได้ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จํานวน 4,554 ล้ านบาท ในปี 2559 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิจํานวน 3,000
ล้ านบาทครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 4.80 ต่อปี ซึ่งธนาคารมีแผนที่จะไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
ภายในสิ ้นปี
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า เหตุใดค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆในปี 2559 จึง
เพิ่มขึน้ จากปี 2558 โดยประมาณ 20% ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดว่า กรณี ที่รายการ
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้ อยละ 20 จะต้ องชี ้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ทราบ
ด้ วย
- 11 -

นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์ ชี ้แจงว่า สาเหตุคา่ ใช้ จ่ายการดําเนินงานอื่นๆในปี 2559 เพิ่มขึ ้นมาจากเงินสํารองสําหรับ
ส่วนของรายการที่เป็ นรายการนอกงบการเงิน เช่น LG ซึง่ เป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ ้น โดยรายละเอียดได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อ 21 เรื่ อง
ประมาณการหนี ้สิน
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยจํานวน 24,069,343,971 เสียงคิดเป็ นร้ อย
ละ 99.9994 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจํานวน 61,500 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 0.0002 ของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงจํานวน 75,424 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 0.0003 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ
และรับรองแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 โดยงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าได้ มีการแก้ ไขคําอธิบายเพิ่มเติม
ในหนังสือนัดประชุมผู้ห้ นุ สามัญ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล ซึง่ ทางธนาคารได้ จดั ทําใหม่ ดังที่ท่านได้ รับก่อนเข้ าประชุม
ในวันนี ้
ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี 2559 และฐานะการเงิ น เฉพาะธนาคารที่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญาต สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 1,260,221,459 บาท คณะกรรมการมี
มติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 โดยโอนขาดทุนสุทธิสําหรับปี
2559 ไปบัญชีกําไรสะสม ซึง่ ภายหลังการจัดสรรแล้ ว ธนาคารมีกําไรสะสม จํานวน 5,675,062,596 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ และต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้ อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ
ธนาคาร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 43 ซึง่ ระบุวา่
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“ ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล เงินกําไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล ให้ จัดสรรเป็ นเงินสํารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเช่นนันและเมื
้
่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ด้วย ”
เนื่องจากผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาธนาคารมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการธนาคารจึง
พิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2559
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าหากธนาคารยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในรูปตัวเงินได้ อยากให้
พิจารณาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้น (Warrant) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแทน เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่
หลักทรัพย์ในตลาด นอกจากนี ้ผู้ถือ Warrant ยังสามารถใช้ สทิ ธิการแปลงสภาพ Warrant ให้ เป็ นหุ้นสามัญได้
ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้ มีการจ่ายเงินปั นผลไม่ถึงร้ อยละ 40 หรื อจ่ายเงินปั นผล
จํานวน 0.01 บาท อย่างไรก็ดี ธนาคารสามารถนํากําไรสะสมมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ แม้ ว่าปี 2559 ธนาคารจะมีผลขาดทุน
มาจากการตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ หรื อ NPL ก็ตามแต่การตังสํ
้ ารองฯ ลูกหนี ้ดังกล่าวสามารถจะ reverse กลับเข้ ามาเป็ น
รายได้ ได้ เช่นกัน
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าตามข้ อบังคับกําหนดว่าบริ ษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่ง
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี ธนาคารควรระบุในวาระการพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรให้
ชัดเจนว่า เนื่องจากในปี นี ้ธนาคารไม่มีผลกําไร จึงไม่มีการสํารองตามกฎหมาย
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะ มีความเห็นว่าบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีการ
กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึ่งต่างจากธนาคารที่กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกํ าไรสะสมธนาคารควรหารื อไปยัง ธปท.
เพื่อให้ ความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิ จ ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า การจ่ายเงินปั นผลจากกํ าไรสะสมสามารถ
้
กระทําได้ แต่ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อเห็นว่าธนาคารมีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนันได้
อย่างก็ดี ในเรื่ องการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไร ต้ องขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ความเห็นชอบ
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 24,069,279,888 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9991 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 125,736 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0005 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 75,424 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0003 ของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 โดยงดจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ประธานฯ นํ า เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ว่า คณะกรรมการธนาคารมี น โยบายและหลัก เกณฑ์ ใ นการกํ า หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากับ
ดูแลกิจการในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบรวมทัง้ สอดคล้ องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่ม ธนาคารพาณิ ชย์ ในระดับ เดี ยวกัน เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การปฏิ บัติต ามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี
คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วนกล่าวคือ (1) ค่าเบี ้ยประชุมรายเดือนและ (2) ค่าเบี ้ยประชุมจากการ
้ ้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี ้
เข้ าร่วมประชุมรายครัง้ ทังนี
5.1.

ค่าเบี ้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ
ปี 2560

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายครั ง้ )

●

71,500 บาทต่อคน
48,400 บาทต่อคน
24,000 บาทต่อคน

58,500 บาทต่อคน
39,600 บาทต่อคน
20,000 บาทต่อคน

●

70,000 บาทต่อคน

1. ค่าเบี ้ยประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ค่ารับรอง
ประธานกรรมการ
●

●

ทังนี
้ ้ กรรมการจะเป็ นผู้เสียภาษี เงินได้ ที่เกิดขึ ้น
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5.2.

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการให้ เ ป็ นคณะกรรมการชุด ย่ อ ยอื่ น ๆของธนาคารได้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี ย้ ประชุมรายเดือนและค่าเบี ย้ ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครั ง้ ทัง้ นี ้ ยอดรวมของอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี ้
ปี 2560

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ประธาน
กรรมการ
●

●

●

●

ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายครั ง้ )

39,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

32,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

28,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

23,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

นอกจากนี ้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ น
ประธานหรื อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งว่าไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
้ าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในรายงานประจําปี 2559 ของธนาคาร
ชุดย่อยรวมทังค่
ตามที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําข้ อมูลเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าค่าเบี ย้ ประชุมรายเดือน และค่าเบี ย้ ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครั ง้ ควรแสดงใน
จํานวนรวม ไม่ควรแยกรายละเอียดออกมาเป็ น 2 ส่วน
นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวว่า สาเหตุที่มีการแยกรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน คือ ค่า
เบีย้ ประชุมรายเดือนและค่าเบี ย้ ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครั ง้ นัน้ เนื่ องจากหากกรรมการท่านใดติดภารกิจไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ก็จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครัง้ ซึง่ อัตราค่าเบี ้ยประชุมตามหลักเกณฑ์
เดิมกําหนดไว้ ว่ากรณีกรรมการท่านใดไม่สามารถมาเข้ าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านนันก็
้ จะยังคงได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา
ยอดรวมเต็มจํานวนทังสองส่
้
วน ซึง่ เห็นว่าไม่ถกู ต้ อง
นางวาทนัน ท์ พี เ ทอร์ สิค ประธานกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ ชี แ้ จงว่ า
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการกําหนดผลตอบแทนตามความเหมาะสมกับขอบเขต
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และหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งหากกรรมการท่านใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ก็จะไม่ได้ รับค่า
เบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุมรายครัง้ ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวไว้
นายธนภูมิ เดชเทวัญดํารง ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการธนาคารอยู่ในอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสม ซึ่ง
ไม่ได้ สงู กว่าค่าตอบแทนกรรมการธนาคารแห่งอื่น หากเทียบกับขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นางวาทนันท์ พีเทอร์ สิค ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ชี ้แจงว่าเรื่ องการ
เพิ่มอัตราค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ ธนาคารไม่ได้ มีการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้ กบั กรรมการมาแล้ วเป็ นระยะเวลา
10 ปี ซึ่งคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการได้ มีการพิจารณาทบทวนพอสมควรเพื่อให้
สอดคล้ องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ระดับเดียวกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในปี 2559 มีผลขาดทุน และไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ดัง้ นัน้ เพื่อความเหมาะสม
คณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการ จึง พิ จ ารณาไม่ข อปรั บ ค่า เบี ย้ ประชุมเพิ่ ม ให้ กับ
กรรมการในปี นี ้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 24,068,525,471 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9960 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 879,617 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0036 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 75,960 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0003
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาํ หรั บปี 2560 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกํ าหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิม
ให้ ทําหน้ าที่ตอ่ ไปอีกก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี
2560 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังสํ
้ านักงานสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึง่ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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5339
3257

3. นายไพบูล

ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4298

คณะกรรมการธนาคารเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ค่ า สอบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนอื่น เป็ นจํานวนเงิน 11,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีตามที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคาร จํานวน 3 บริษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริษัท เวิลด์ลีส จํากัด
้ ้น 11,540,000
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2560 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2559 จํานวน 11,150,000 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กลุม่ ธนาคารได้ รับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชี
สังกัดเป็ นจํานวนเงิน 110,000 บาท และไม่ได้ รับบริการอื่นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลเสนอต่อที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ของปี 2560 และขอทราบ
จํานวนชัว่ โมงการทํางานที่เพิ่มขึ ้นเท่าไร
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงว่า ทางบริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด (PWC) ได้ เสนอราคาค่าสอบบัญชีปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 แต่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเจรจาต่อรอง
ลดลงเหลือร้ อยละ 3 ซึง่ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้น เนื่องจากต้ องตรวจสอบงานในส่วนของ Treasury และ IT Product ซึง่
มีความซับซ้ อนในการตรวจสอบ จึงทําให้ ปริมาณงานและชัว่ โมงการทํางานเพิ่มขึ ้นด้ วย
บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PWC) ผู้สอบบัญชีโดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ชี ้แจงว่า
สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีปี 2560 เพิ่มขึ ้น เนื่องจากต้ องมีการตรวจสอบงานที่เป็ นลักษณะเฉพาะของธุรกิจธนาคาร รวมทังการ
้
ลงทุนในเรื่ องของระบบงานต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้ อนในการตรวจสอบ ทําให้ จํานวนชั่วโมงการทํางานทังปี
้ ของผู้สอบบัญชี
(รวมการตรวจสอบบัญชีกลุ่มธนาคาร) มีประมาณ 10,000 - 13,000 ชัว่ โมง ในแง่ของความซับซ้ อนในเรื่ องการตรวจสอบ
ระบบ IT บริ ษัทต้ องใช้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และการตรวจสอบเรื่ องผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบในเรื่ องของ valuation และ run model เอง อย่างไรก็ดี ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3
มาจากค่าครองชีพที่สงู ขึ ้นเนื่องจากต้ องจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานที่มีความสามารถเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นกล่าวเชื่อมัน่ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเจรจาลดจํานวนชัว่ โมงของผู้สอบ
บัญชี ได้ แต่ไม่เห็นด้ วยที่ค่าสอบบัญชี ของธนาคารที่มีการปรั บเพิ่มขึน้ ทุกปี โดยมองว่าต้ นทุนงานตรวจสอบควรลดลง
เนื่องจากบริษัทยังคงใช้ พนักงานที่มีทกั ษะและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านตรวจสอบงานที่มีขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เช่นเดิมทุกประการ ดังนัน้ จํานวนชัว่ โมงการทํางานของผู้สอบบัญชีต้องลดลง จึงไม่เห็นด้ วยที่จะต้ องเพิ่มค่าสอบบัญชีทกุ ปี
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ประธานฯกล่าวว่า การตรวจสอบธุรกรรมของธนาคารถือว่าเป็ นเรื่ องยากและมีความซับซ้ อน เมื่อเทียบกับธุรกิจ
ประเภทอื่นย่อมแตกต่างกันในเรื่ องหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากเป็ นการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึง่ ถือว่าเป็ นธุรกิจที่
มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่นที่อาจเกิดความเสียหายต่อธนาคารได้
นางอังคณา ณ สงขลา อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นในนามสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยอยากทราบนโยบายการ
คัดเลือกกรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการอิสระอย่างไร
Dato’ Robert Cheim Dau Meng กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการชี ้แจงว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการอิสระจากประสบการณ์ การทํางานที่ผ่านมา และต้ องมีคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ ธปท.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็ นเวลา
หลายปี จะส่งผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่ เนื่องจากความสนิทสนมคุ้นเคย
ทําให้ มีผลกระทบต่อความเห็น ขาดความเป็ นอิสระ อย่างไรก็ดีในเรื่ องการจํากัดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ
ธนาคารควรมีการกําหนดไว้ เป็ นนโยบาย เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรื อไม่
ประธานฯชี ้แจงว่า เรื่ องการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการธนาคารได้ มีการ
หารื อว่ากรรมการอิสระควรมีวาระการดํารงตําแหน่งกี่ปี เพื่อให้ เป็ นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและกลุม่ CIMB ซึง่ หากจะดําเนินการเรื่ องดังกล่าวจะต้ องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการต่อไป
อย่างไรก็ดี ที่ผา่ นมากรรมการทุกท่านก็ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทกั ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้ านที่ เป็ นประโยชน์ กับธนาคารซึ่งได้ สร้ างผลงานออกมาดี ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านก็ทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระตาม
มาตรฐานสากลและโปร่งใส
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 24,068,590,339 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9962 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 821,353 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 75,424 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0003 ของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิแต่งตังให้
้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรื อ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็ นจํานวนเงิน 9,615,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา
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เวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 1,925,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของ
กลุม่ ธนาคารปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 11,540,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 18
กําหนดให้ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง
นันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 คน ได้ แก่
1.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

กรรมการอิสระ

2.

ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ

3.

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการ

ทังนี
้ ้ ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนไว้
้
บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี
้ ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ ามายังธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ุ สมบัติเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทังไม่
้ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็ นบุคคลที่มีคณ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยกรรมการทัง้ 3 คน ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ ว ซึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการทัง้ 3 คน ธนาคารได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นํารายนามและภาพถ่ายของกรรมการที่จะรับเลือกตังทั
้ ง้ 3 คน แสดงบนจอภาพในห้ อง
ประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตาม
วาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ทําหน้ าที่ประกาศผลคะแนน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
24,068,590,239 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
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99.9962 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

ไม่เห็นด้ วย

61,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

835,277 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
เห็นด้ วย

กรรมการ

24,068,590,339 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วย

62,036 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

834,741 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

3. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
เห็นด้ วย

และออกเสียงลงคะแนน
0.0002 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0034 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.9962 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0002 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0034 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ

24,068,590,875 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วย

61,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

834,741 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9962 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0002 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
0.0034 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิเลือกตัง้ (1) นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค (2) ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน และ (3) นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย อยู่อนั ดับเท่าไหร่ ของประเทศมาเลเซีย และ ธนาคาร ซี
ไอเอ็ม บี ได้ เปิ ดสาขาในเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศมาเลเซียหรื อไม่ และกล่าวว่าธนาคารขนาดเล็กจะแข่งขันกับธนาคาร
ขนาดใหญ่ จะประสบความยากลําบาก เนื่องจากธนาคารขนาดใหญ่ มีการนําเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย
รู ปแบบและมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่วนธนาคารขนาดเล็กที่สามารถแข่งขันและเติบโตอยู่ในตลาดได้ ก็จะมีการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น แม้ ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี เป็ นธนาคารขนาดเล็กก็ตาม แต่ยงั มีพนั ธมิตร คือ CIMB Bank Berhad ซึง่ เป็ นธนาคาร
อันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย ที่เข้ ามาร่ วมทุนที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายครบวงจร ทําให้ ธนาคาร
เติบโตสามารถสร้ างทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายให้ แก่ลกู ค้ าต่อไปในอนาคตได้
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ประธานฯ ชี ้แจงว่าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซียเป็ นหนึ่งในกิจการบริ หารการเงินที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 2
ของประเทศมาเลเซีย และไม่ได้ มีการเปิ ดสาขาในเซเว่นอีเลฟเว่นในมาเลเซีย
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังจากการเพิ่มทุน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็ นประมาณเท่าไหร่ และเพียงพอที่จะ
ปล่อยสินเชื่อได้ นานเพียงใด
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ภายหลังการเพิ่มทุนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อยู่ที่ประมาณ 5.5 พันล้ านบาท ส่งผลให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวม (total car ratio) เพิ่มขึ ้นจากประมาณ
15.7% สิ ้นปี 2559 เพิ่มขึ ้น 18.5% ถามว่าเพียงพอที่จะปล่อยสินเชื่อหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยู่กบั อัตราการเจริ ญเติบโตของ Port
Loan ธนาคาร
ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า แม้ ธนาคารมีจํานวนสาขาน้ อยกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น ทําให้ ไม่สามารถแข่งขันกับ
ธนาคารอื่นในเรื่ องของทําเลที่ตงได้
ั ้ และไม่ได้ แจกของสัมมนาคุณให้ กบั ลูกค้ า แต่ธนาคารสามารถสร้ างนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ๆ เพื่อแข่งขันกับธนาคารขนาดใหญ่ได้ ซึ่งขอฝากกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารช่วยบริ หารงาน
ธนาคารให้ มีประสิทธิภาพและเจริญก้ าวหน้ าต่อไป
ประธานฯ กล่าวว่า เรื่ องธุรกิจธนาคารเป็ นเรื่ องของศาสตร์ และศิลป์ต้ องมีกฎเกณฑ์อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
ธปท. เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ฝากเงินและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ธุรกิจหลักของธนาคารคือการปล่อยสินเชื่อ ซึง่ หากไม่
มีการพัฒนาธุรกรรมใหม่ๆ ธนาคารจะไม่มีโอกาสได้ ขยายฐานลูกค้ าเลย ซึ่งเห็นด้ วยกับคําแนะนําของผู้ถือหุ้นในเรื่ อง ของ
การสร้ าง Marketing ถือว่าเป็ นสิง่ ที่ดี เนื่องจากปั จจุบนั ธนาคารแต่ละแห่งมีการแข่งขันกันสูงขึ ้น
้ ้คณะกรรมการ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร ทังนี
ธนาคารจะดําเนินการบริหารธุรกิจของธนาคารให้ ดีที่สดุ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้
กล่า วขอบคุณ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น ที่ ไ ด้ กรุ ณ าสละเวลามาร่ ว มประชุม และได้ เสนอข้ อ คิดเห็น ที่ เป็ น
ประโยชน์ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

- จักรมณฑ์ ผาสุกวนิ ช -

ประธานที่ประชุม

(นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)

ลงชื่อ

- ฐาภพ

คลีส่ วุ รรณ -

(นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ)
- 21 -

เลขานุการบริษัท
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

