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หน้ า
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วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22
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สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21
รายงานประจําปี 2558
รายนามและประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่
รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คําชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วม
ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22
10. ข้ อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้ เรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 22 (“ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม
ชัน้ 9 ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จํ า กัด (มหาชน) สํ า นัก งานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลัง สวน แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 21 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้ อมนี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 ได้ จดั
ขึ ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จําก ัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 เว็บไซต์ www.cimbthai.com
CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www. cimbthai.com

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2558 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิ จการของธนาคารในรอบปี 2558
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องมี
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชี และนําเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ข้ อมูลทางการเงินซึง่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบี
เอเอส จํากัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ได้ ดงั นี ้

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารและบริษัทย่ อย
ธนาคาร
หน่ วย
304,621
303,598
ล้ านบาท
277,513
277,281
ล้ านบาท
12,234
10,235
ล้ านบาท
1,052
707
ล้ านบาท
0.05
0.03
บาท

(รายละเอียดตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย ลํ าดับที ่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและ
รับรองแล้ ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 707,334,741 บาท คณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 เป็ นสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 35,400,000 บาท ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดมาตรา 116 และตามข้ อบังคับของ
ธนาคารข้ อ 44 ซึง่ กําหนดให้ ธนาคารต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไร
-2-

สุทธิ ประจํ าปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และส่วนที่เหลือให้ โอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้ าจํานวน 671,934,741 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึ่งต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดําเนินธุรกิจใน
อนาคตของธนาคาร ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น
185,810,487.59 บาท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของธนาคารได้ อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผล ปี 2559 และปี 2558

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)

ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)
707,334,741
24,774,731,679
0.0075
185,810,487.59

ปี 2558
941,693,659
21,084,878,025
0.0075
158,136,585.19

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกํ าไรประจําปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร โดยธนาคาร
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้ ปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ ที่
29 เมษายน 2559 และกําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราที่
เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทังสอดคล้
้
องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจําปี 2558 ของธนาคาร
สําหรับประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

-3-

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี ้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี ้ย
ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครัง้ ทัง้ นี ้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และปี 2558
1. ค่าเบี ้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. ค่าเบี ้ยประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ค่ารับรอง
ประธานกรรมการ
•

•

•

•

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)
(รายครัง้ )
71,500 บาทต่อคน
48,400 บาทต่อคน
24,000 บาทต่อคน

ปี 2558

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

70,000 บาทต่อคน

-

130,000 บาทต่อคน
88,000 บาทต่อคน
44,000 บาทต่อคน
70,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
กรรมการที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการให้
้
เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเป็ น
ค่า เบี ย้ ประชุม รายเดือ นและค่า เบี ย้ ประชุม จากการเข้ าร่ วมประชุมรายครั ง้ ทัง้ นี ้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทน
กรรมการยังคงเดิมไม่เปลีย่ นแปลง ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
•
ประธาน
•
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
•
ประธาน
•
กรรมการ

ปี 2559
ปี 2558

ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายครัง้ )

39,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

32,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

72,000 บาทต่อคน
40,000 บาทต่อคน

28,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

23,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

52,000 บาทต่อคน
40,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่ อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่ มีกรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที ่บริ หารเป็ นประธาน/กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ แต่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที บ่ ริ หารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
(ทัง้ นี ้ กรรมการจะเป็ นผู้เสี ยภาษี เงิ นได้ทีเ่ กิ ดขึ้ น)
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2559 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมให้ ทําหน้ าที่ต่อไปอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบปี 2559 และเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งสํานักงานสอบบัญชีบริ ษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2559 โดยกํ าหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปี ที่สอบบัญชี ปี ที่เป็ นผู้สอบ
เลขที่
ให้ กบั ธนาคาร
บัญชีของธนาคาร
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
3442
1
2
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา
3257
1
2
3. นายไพบูล ตันกูล
4298
1
2
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง
มีความเป็ นอิสระรวมทังมี
้ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านการธนาคาร และมีการบริ หารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุ งงานด้ าน
การเงินและงานด้ านอื่นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้ างต้ นและบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ธนาคาร
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบ
บัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจํานวนเงิน 11,150,000 บาท อันประกอบด้ วย

- สอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาสที่ 1 และ 3
- ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดสิ ้นสุด มิถนุ ายน
และสําหรับปี สิ ้นสุด ธันวาคม
รวมค่าสอบบัญชี
- ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดธันวาคม เพื่อ CIMB Group
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท.
รวมค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น
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2559
(บาท)
2,000,000
5,320,000

2558
(บาท)
2,000,000
5,200,000

เพิ่มขึ ้น/(ลดลง)
(ร้ อยละ)
2

7,320,000

7,200,000

2

1,250,000
680,000
1,930,000

1,200,000
650,000
1,850,000

4
5
4

9,250,000

9,050,000

2

นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของ ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารจํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด

ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย
รวม
1

รวมค่าสอบบัญชีของกลุม่ ธนาคาร

2559
(บาท)
410,000
1,490,000
1,900,000

2558
(บาท)
400,000
1,470,000
1,870,000

เพิ่มขึ ้น/(ลดลง)
(ร้ อยละ)
2
1
2

11,150,000

10,920,000

2

ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสําหรั บปี 2559 รวมเป็ นจํ านวนเงิ น
ทัง้ สิ น้ 11,150,000 บาท เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่า ตอบแทนอื่ น ปี 2558 จํ า นวน
10,920,000 บาท สําหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด และไม่ได้ รับบริ การอื่นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ
นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี 2559
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็ นจํานวนเงิน 9,250,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 1,900,000 บาท รวมจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุม่ ธนาคารปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 11,150,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และข้ อ บัง คับ ของธนาคาร ข้ อ 18
กําหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้ น
จากตําแหน่งนัน้ อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้ แก่
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1.

นายสุคนธ์

กาญจนหัตถกิจ

2.
3.

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนไว้
้
บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี
้ ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ามายังธนาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นําเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทังไม่
้ มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทกั ษะ มีความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั ธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลา
และความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการ มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็ นอิสระ โดยกรรมการทัง้ 3 คน อยูร่ ะหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 คน ได้ แก่ (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ (2) นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ และ (3) นางสาวเซรี น่า
ตัน เหม่ ชเว็น กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 3
วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้ เสนอให้ คณะกรรมการพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการธนาคารเพิ่ม 2 คน เป็ นจํานวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 14 ที่กําหนดให้
คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยผู้ที่ได้ รับการเสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ดังนี ้
(1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
เป็ น กรรมการและประธานกรรมการ และ
(2) นายประเวช องอาจสิทธิกลุ
เป็ น กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ เห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการเพิ
้
่ม 2 คน เป็ นจํานวน
กรรมการรวม 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการได้ พิจารณาโดยใช้
หลักเกณฑ์ ของกระบวนการสรรหาเห็นว่า นายจักรมณฑ์ ผาสุก วนิช และนายประเวช องอาจสิท ธิ กุล เป็ นบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทังไม่
้ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกํ าหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลและ
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กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง โดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิ ช เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของธนาคารและเป็ นผู้ที่ มี
ประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการทังในภาครั
้
ฐและภาคเอกชน และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การเป็ นกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทขนาดใหญ่ ทงั ้ ในและต่างประเทศ ซึ่งบุคคลทัง้ 2 คน สามารถนํ า
ประสบการณ์ดงั กล่าวมาใช้ เพื่อให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และนายประเวช องอาจสิทธิ กุล เป็ นกรรมการใหม่ของธนาคาร ซึ่ง
บุคคลทัง้ 2 คน อยูร่ ะหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรั บการแต่งตังกรรมการแทน
้
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ลาออก และยังมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1 เดือนนัน้
เนื่องจากทางคณะกรรมการยังไม่สามารถสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนได้ และจะ
ดําเนินการสรรหาภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ปี 2559 ดังนัน้ คณะกรรมการจึงขอรักษาที่นงั่ กรรมการ
ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไว้ ก่อนเพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทนต่อไป
ทังนี
้ ้ รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 4
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยัง
มิ ไ ด้ อ อกจํ า หน่ ายตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ง ที่ 21 เมื่ อ วั น ที่ 10
เมษายน 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 อนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น
ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ได้ จํานวน
3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้ ออกจําหน่าย จํานวน
2,635,609,753 หุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ยกเลิก การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน แบบมอบอํ า นาจทั่ว ไป (General Mandate) ที่ ยัง มิ ไ ด้ อ อกจํ า หน่า ยจํ า นวน
2,635,609,753 หุ้น
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ นําออกจําหน่ าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ปั จจุบนั ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน 13,705,170,716.00 บาท แบ่งออกเป็ น 27,410,341,432 หุ้น
และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว จํานวน 12,387,365,839.50 บาท แบ่งออกเป็ น 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระที่ 9 เรื่ อง ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จํานวน 2,635,609,753 หุ้น จึงนําเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิลด
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน
2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ วาระที่ 9 เรื่ อง ยกเลิกการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 2,635,609,753 หุ้น ซึ่ง คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ ธนาคารและ/หรื อ ต่อ สิท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้
ถื อหุ้นแต่อย่างใด
วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ข้ อความดังต่อไปนี ้

เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอขออนุมตั ิในวาระที่ 10 โดยใช้

“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

12,387,365,839.50 บาท (หนึง่ หมื่นสองพันสามร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ าน
สามแสนหกหมื่นห้ าพันแปดร้ อยสามสิบเก้ า
บาทห้ าสิบสตางค์)
24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านเจ็ดแสน
สามหมื่นหนึง่ พันหกร้ อยเจ็ดสิบเก้ าหุ้น)
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านเจ็ดแสน
สามหมื่นหนึง่ พันหกร้ อยเจ็ดสิบเก้ าหุ้น)
- หุ้น - หุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10 ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คล
ที่คณะกรรมการธนาคาร หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน
วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรื อคําถาม
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วาระการประชุ ม สามารถส่ ง คํ า ถามล่ ว งหน้ ามายัง ธนาคารได้ โดยผ่ า นทางอี เ มล์ ข องธนาคารที่
cs@cimbthai.com หรื อทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริ ษัท สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ชัน้ 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อทาง
โทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้ อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่ธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้ โดยส่ง
คําถามได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559
อนึง่ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 22 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรื อหนังสือมอบฉันทะซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ด (Barcode)
ไว้ แล้ วตามเอกสารแนบ 7 ที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้ พร้ อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มา
แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรื อส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ เลขานุการธนาคารก่อนเริ่ มการประชุม
โดยธนาคารได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม
2559 (Record Date) และให้ ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหุ้น เพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภคั ศิวะรักษ์ )
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของธนาคารได้ตงั้ แต่วนั ที ่ 18 มี นาคม 2559
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