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11.

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 1/2561
รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
รายนามและประวัติกรรมการทีได้ รับการเสนอชือเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายนามและประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับการเสนอชือเพือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คําชี แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขันตอนการเข้

าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 25
ข้ อบังคับของธนาคารเฉพาะทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561
แผนทีแสดงสถานทีประชุม

ด้ วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง ที 25 (“ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีท ี 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม
ชัน 9 ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จํ า กัด (มหาชน) สํ า นัก งานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลัง สวน แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี 
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง ที 1/2561 เมือวันที 4 กันยายน 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้น ครั ง ที 1/2561 ได้ จัดขึน เมือวัน ที 4 กัน ยายน 2561โดยมี สําเนา
รายงานการประชุมตามทีแนบมาพร้ อมนี  (สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 1)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง ที 1/2561
ซึงจัดขึ นเมือวันที 4 กันยายน 2561 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการได้ สรุ ป รายงานผลการดํ าเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2561 (สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิ จการของธนาคารในรอบปี 2561
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ น สุ ด วั น ที 31
ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องมี
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ นสุด ณ รอบปี บัญชี และนําเสนอต่อทีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซึง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน
ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึง สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี 

สินทรัพย์รวม
หนี สินรวม
รายได้ รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารและบริษัทย่ อย
ธนาคาร
หน่ วย
355,849
350,377
ล้ านบาท
318,927
315,997
ล้ านบาท
13,536
9,489
ล้ านบาท
7
(804)
ล้ านบาท
0.00
(0.03)
บาท

(รายละเอียดตามสิ งที ส ่งมาด้วย ลํ าดับที  2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ทีผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรอง
แล้ ว
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วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2561 โดยงดจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารทีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 804,282,341.07 บาท
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2561 โดยโอน
ขาดทุ น สุ ท ธิ สํ า หรั บ ปี 2561 ไปบั ญ ชี กํ า ไรสะสม ซึ ง ภายหลัง การจั ด สรรแล้ ว ธนาคารมี กํ า ไรสะสม จํ า นวน
4,997,193,426.54 บาท
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล)
จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 43 ทีระบุไว้ ว่า ห้ าม
จ่ายเงินปั นผลจากเงิ นประเภทอืนนอกจากเงินกําไร เนืองจากผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ทีผ่านมาธนาคารมีผล
ประกอบการขาดทุน ซึง ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปั นผลกระทําได้ ต่อเมือธนาคาร
สามารถล้ างขาดทุนสะสมได้ ทงหมด
ั
คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561
เปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผล ปี 2561 และปี 2560
การจ่ายเงินปั นผล

ปี 2561
งดจ่าย

ปี 2560
งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจํ าปี 2561
โดยงดจ่ายเงินปั นผล ตามทีคณะกรรมการเสนอ
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ในอัตราที
เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทังสอดคล้

องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดี ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบทบาท หน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจําปี 2561 ของธนาคารเพือประกอบการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
-3-

ชุดย่อยประจําปี 2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเบี ยประชุมรายเดือนและ
ส่วนทีสอง คือค่าเบี ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมรายครัง ทังนี
  ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่
เปลีย นแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี 
รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และปี 2561
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. ค่าเบี ยประชุม
•
ประธานกรรมการ
•
รองประธานกรรมการ
•
กรรมการ
2. ค่ารับรอง
•
ประธานกรรมการ

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
ค่ าเบีย ประชุม
ค่ าเบีย ประชุม
(รายเดือน)
(รายครั ง )

ค่ าเบีย ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเบีย ประชุม
(รายครั ง )

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

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

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

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

70,000 บาทต่อคน

-

ปี 2561

70,000 บาทต่อคน

-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการทีได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการให้

เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเป็ น
ค่า เบี ย ประชุม รายเดือ นและค่า เบี ย ประชุม จากการเข้ าร่ วมประชุมรายครั ง ทัง นี  ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทน
กรรมการยังคงเดิมไม่เปลีย นแปลง ดังนี 
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
ค่ าเบีย ประชุม
ค่ าเบีย ประชุม
(รายเดือน)
(รายครั ง )

ปี 2561
ค่ าเบีย ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเบีย ประชุม
(รายครั ง )

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
•
ประธาน
39,600 บาทต่อคน 32,400 บาทต่อคน
39,600 บาทต่อคน
32,400 บาทต่อคน
•
กรรมการ
22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน
2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ
•
ประธาน
28,600 บาทต่อคน 23,400 บาทต่อคน
28,600 บาทต่อคน
23,400 บาทต่อคน
•
กรรมการ
22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน
หมายเหตุ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรณีดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
(ทังนี
  กรรมการจะเป็ นผู้เสียภาษี เงินได้ ทีเกิดขึ น)

วาระที 6

พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
 ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีรายเดิมให้ ทําหน้ าทีต่อไปอีกก็ได้
ทังนี
  โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบปี 2562 และเสนอ
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คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชี แห่งสํานักงานสอบ
บัญชีบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชือต่อไปนี  เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2562
โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง ดังรายชือต่อไปนี  มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ
ธนาคาร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปี ทีสอบบัญชี
เลขที
ให้ กบั ธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
3. นายไพบูล ตันกูล

5339
7352
4298

2
-

เป็ นผู้สอบบัญชี
ให้ กบั ธนาคาร
ตังแต่
 ปี
2560
-

ทังนี
  บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีทีมีชือเสียง มีความเป็ นอิสระรวมทังมี

ความรู้ ความเชียวชาญในด้ านการธนาคาร และมีการบริ หารจัดการทีดีช่วยปรับปรุงงานด้ านการเงินและงานด้ านอืนๆ ของ
ธนาคารโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตามรายชื อข้ างต้ น และบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํ ากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียหรื อรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ธนาคาร บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังได้
 รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
แล้ ว คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอืน เป็ น
จํานวนเงิน 11,924,000 บาท อันประกอบด้ วย

- สอบทานงบการเงินสําหรั บไตรมาสที 1 และ 3
- ตรวจสอบงบการเงินสําหรั บงวดสิ นสุด มิถุนายน
และสําหรั บปี สิ นสุด ธันวาคม
รวมค่าสอบบัญชี
- ตรวจสอบงบการเงินสําหรั บปี สิ นสุดธันวาคม เพือ CIMB Group
รวมค่าตอบแทนอืน
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืน

2562

2561

เพิมขึ น/(ลดลง)

(บาท)
2,100,000

(บาท)
2,000,000

(ร้ อยละ)
5.0

6,110,400
8,210,400

5,782,530
7,782,530

5.7
5.5

1,328,600
1,328,600

1,328,600
1,328,600

0.0
0.0

9,539,000

9,111,130

4.7

นอกจากนี  บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จํ า กัด ยัง เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข อง ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารจํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
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ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย
รวม

1

รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร

2562
(บาท)
435,000
1,950,000
2,385,000
11,924,000

2561
เพิมขึ น/(ลดลง)
(บาท)
(ร้ อยละ)
424,130
2.6
1,727,640
12.9
2,151,770
10.8
11,262,900

5.9

ทังนี
  ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุ่มธนาคารสําหรับปี 2562 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
 น 11,924,000 บาท
ซึงเพิมขึ นร้ อยละ 5.9 เมือเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนปี 2561 จํานวน 11,262,900 บาท สําหรับ
ค่าตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบปี บัญชีทีผา่ นมา กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผ้ สู อบ
บัญชีสงั กัดและไม่ได้ รับบริ การอืนจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควร
เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 7352 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจําปี
2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอืนเป็ นจํานวนเงิน 9,539,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 2,385,000 บาท รวมจํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอืนของกลุม่ ธนาคารปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 11,924,000 บาท
วาระที 7

พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และข้ อ บัง คับ ของธนาคาร ข้ อ 18
กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง กรรมการจํานวนหนึง ในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจาก
ตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ง นานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึงพ้ นจาก
ตําแหน่งนัน อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง นี  มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 4 คน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

นายมาริ ษ สมารัมภ์
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นายรอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกก่อนครบวาระเมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562)
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเลือกตัง กรรมการทีครบกํ าหนดออกจากตํา แหน่งตามวาระจํ านวน 2 คน ได้ แ ก่
(1) นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น และ (2) นายรอม หิรัญพฤกษ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง สําหรับ
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นายมาริ ษ สมารั ม ภ์ มี ค วามประสงค์ ไ ม่ รั บ การต่ อ วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการธนาคาร และนายจิ ต รพงษ์
กว้ างสุขสถิ ตย์ ได้ แจ้ งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบวาระโดยมีผลตัง แต่วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนัน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการจึงได้ พิจารณาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ความรู้ ความสามารถ และได้ เสนอชือ นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นาย
มาริ ษ สมารัมภ์ และได้ เสนอชือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ โดย
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระด้ วย ทังนี
  บุคคลทีได้ รับการเสนอชือเลือกตังเป็
 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
ุ สมบัติเหมาะสมและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
 นกรรมการ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2561 โดย
กําหนดหลักเกณฑ์ และขัน ตอนไว้ บนเว็บไซต์ ของธนาคาร ทัง นี  ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอชื อบุคคลเข้ ามายัง
ธนาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึง ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการและเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการที

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ได้ แก่ (1) นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น และ (2) นายรอม
หิรัญพฤกษ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และเห็นควรนําเสนอเลือกตังนายณั

ฐศักดิ โรจนพิเชฐ
ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนายมาริ ษ สมารัมภ์ และเห็นควรนําเสนอเลือกตัง นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ โดยนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
ด้ วย ทังนี
  บุคคลทีได้ รับการเสนอชือเลือกตังเป็
 นกรรมการทัง 4 คนดังกล่าว เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการเป็ น
กรรมการ รวมทังไม่
 มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกําหนดของหน่วยงานทีกํากับดูแลและกฎหมายทีเกียวข้ อง นอกจากนี ยังเป็ น
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ นประโยชน์ กับ
ธนาคาร เต็มใจทีจะอุทิศเวลาและความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการ รวมทังมี
 ประวัติการทํางานทีโปร่ งใสและสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ทังนี
  ข้ อมูลของกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ ทีประชุมเลือกตังกลั
 บเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึงจํานวน 2 คน และผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็
 นกรรมการและกรรมการอิสระเพิม จํานวน
2 คน ปรากฏตามสิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 3
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พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขข้ อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 และ หมวด 5 การ
ประชุมผู้ถอื หุ้น ข้ อ 31

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
() ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 74/2557 ลงวันที 27 มิถนุ ายน 2557 เรื องการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้ การประชุมทีกฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการทีบญ
ั ญัติไว้
ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร เรื องมาตรฐานการรักษาความมัน คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557 ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2557 ด้ วย
() เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายทีเกียวข้ อง คือ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
มาตรา 100 แก้ ไขเพิมเติมโดยคําสัง หัวหน้ าคณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ ที 21/2560 ลงวันที 4 เมษายน 2560
เรื องการแก้ ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กําหนดเรื องการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอที ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ก้ ไขข้ อ บัง คับ ของธนาคาร หมวด 4
คณะกรรมการ ข้ อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31 เพือให้ สอดคล้ องตามกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี 

ข้ อความเดิม
หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้ อความใหม่
หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้ อ 25. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซึงได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ ดวันก่อนวันประชุม
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริ ษั ท จะแจ้ ง การนัด ประชุม โดยวิ ธี อื น และกํ า หนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
 ได้
กรรมการตัง แต่ ส องคนขึ น ไปอาจร้ องขอให้ เ รี ย ก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ ประธานกรรมการ
กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีว นั นับแต่วนั ได้ รับคํา
ร้ องขอ

ข้ อ 25. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซึงได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ ดวันก่อนวันประชุม
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริ ษั ท จะแจ้ ง การนัด ประชุม โดยวิ ธี อื น และกํ า หนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
 ได้ ทังนี
  หากการประชุมในคราวนัน
เป็ นการประชุมผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการตัง แต่สองคนขึ นไปอาจร้ องขอให้ เรี ยก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ให้ ประธานกรรมการ
กําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสีว นั นับแต่วนั ได้ รับคํา
ร้ องขอ
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ข้ อความใหม่
ประธานกรรมการ หรื อ บุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ อาจกํ า หนดให้ จัด การประชุ ม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทีเข้ าร่ วม
ประชุมทัง หมดจะต้ องอยู่ในราชอาณาจักรขณะทีมีการ
ประชุม และกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึง ในสามขององค์ ป ระชุ ม จะต้ อ งอยู่ใ นที ป ระชุ ม แห่ ง
เดียวกัน และจะต้ องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที
มีกระบวนการรักษาความมัน คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
โดยให้ มีการบันทึก เสียง หรื อทัง เสีย งและภาพ (แล้ วแต่
กรณี ) ของกรรมการผู้เ ข้ า ร่ วมประชุมตลอดการประชุม
รวมทังข้
 อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทีเกิดจากการบันทึก
ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบ
พื น ฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ สาร เรื อง มาตรฐานการรักษาความ
มั น ค ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที 24 พฤศจิกายน 2557
รวมถึงทีจะมีแก้ ไขเพิมเติม

หมวด 5
การประชุมผู้ถอื หุ้น

หมวด 5
ก

ข้ อ 31. ผู้ถือหุ้นซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายีสบิ ห้ าคน ซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสิบ
ของจํ า นวนหุ้ นที จํ า หน่ า ยได้ ทัง หมด จะเข้ าชื อ กั น ทํ า
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุม วิ ส ามัญ เมื อ ใดก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งระบุเ หตุผ ลในการที
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด

ข้ อ 31. ในกรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้นคนหนึง หรื อหลายคนซึง มีห้ นุ นับ
รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของจํ า นวนหุ้น ที
จํ า หน่ า ยได้ ทั ง หมดจะเข้ าชื อกั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมือใดก็ได้ โดยในหนังสือขอให้ เรี ยกประชุมต้ องระบุเรื อง
และเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนด้ วย ใน
กรณีเช่นนี  คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น
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ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่
ในกรณี ที ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทังหลาย

ซึงเข้ าชื อกัน หรื อผู้ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้น
ตามทีบงั คับไว้ นัน จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ า
(45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ใน
กรณีเช่นนี ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ น
ทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครัง ใด จํ านวน
ผู้ถือหุ้นซึง มาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนด
ไว้ ในข้ อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้ องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง นัน
ให้ แก่บริ ษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิมเติ มข้ อบัง คับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้ อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31 โดยมี
รายละเอียดตามทีเสนอ ทังนี
  ให้ บคุ คลทีคณะกรรมการธนาคาร หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
มอบหมาย มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจแก้ ไขและ
เพิ มเติม ข้ อความในข้ อ บัง คับที เสนอให้ แ ก้ ไขดัง กล่า ว เพื อ ให้ เป็ นไปตามคํ า สัง ของนายทะเบี ยน โดยที ไม่ก ระทบต่อ
สาระสําคัญของการแก้ ไขข้ อบังคับตามทีเสนอข้ างต้ น
วาระที 9

เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรื อคําถาม
ที เ กี ย วข้ องกั บ วาระการประชุ ม สามารถส่ ง คํ า ถามล่ ว งหน้ ามายัง ธนาคารได้ โดยผ่ า นทางอี เ มล์ ข องธนาคารที
cs@cimbthai.com หรื อทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริ ษัท สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ชัน 21 เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อทาง
โทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้ อมระบุชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพือทีธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้ ในช่วง
ระยะเวลาระหว่างวันที 27 – 31 มีนาคม 2562
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ธนาคารได้ จดั ทํารายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น(สิงทีสง่ มา
ด้ วยลําดับที 2 ตามแนบ) ซึง หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อ
ขอรับได้ ทีงานเลขานุการบริ ษัท สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามทีอยูท่ ีระบุข้างต้ น
อนึง เพือให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 25 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิงขึ น ขอให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือทีระบุชือผู้ถือหุ้น หรื อหนังสือมอบฉันทะซึงพิมพ์บาร์ โค้ ด (Barcode) ไว้
แล้ ว(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6) พร้ อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 7) มาแสดงต่อ
เจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในวันประชุม หรื อส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ เลขานุการธนาคารก่อนเริ มการประชุม โดยธนาคาร
ได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีม ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 25 ในวันจันทร์ ที 11 มีนาคม 2562 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
เลขานุการบริ ษัท
โดยคําสัง คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารตัง แต่วนั ที   มี นาคม 

- 11 -

