สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ จดั ขึ ้นเมื่อ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการธนาคารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

2.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง

รองประธานกรรมการ

3.

นายมาริ ษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

4.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

กรรมการอิสระ

5.

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

กรรมการ

6.

นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ

7.

ดาตุก์ โจเซฟ โดมินคิ ซิลวา

กรรมการ

8.

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

กรรมการอิสระ

2.

ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน

กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล

2.
3.
4.

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
นายพรชัย ปั ทมินทร

5.
6.
7.
8.

นางบุษกร พุทธินนั ทน์
นางวรีมน นิยมไทย
นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจ
บริ หารเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย่ ง
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
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9.

นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว

ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน

10.

นายตัน คีท จิน

ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์

11.
12.
13.

นายประภาส ทองสุข
นายอาคาช รัทเก้
นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา

ผู้บริ หารสูงสุดสือ่ สารองค์กร
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ

14.

นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย

15.

นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์

ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า

16.

นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผู้บริ หารสูงสุดกากับการปฏิบตั ิงาน และรักษาการ ผู้บริ หาร
สูงสุด สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม (บริษัท ลิง้ ค์ เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด)
1.
2.

น.ส. พรพรรณ ชยะสุนทร
น.ส. พัทธ์ภาอรฑ์ โชติวฒ
ั นะกุล

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ ได้ กล่าวขอบคุณและขอต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม วิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 126 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 6,539,109
หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 96 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 29,311,782,091 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็ นจานวน 222 ราย และจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 29,318,321,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
96.8233 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิ ดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริ หารธนาคาร
และที่ปรึ กษากฎหมาย เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งปรากฏตามรายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมดังกล่าวข้ างต้ น และได้ มอบหมายให้ นาย
เศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่ งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยธนาคารได้ เชิญผู้ถือหุ้นจานวน 1 คน คือ นายชัยชนะ สักการะ เป็ นสักขี
พยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคาร
ต่อจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงสรุปดังนี ้
กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด” ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนันๆ
้ ในตอนท้ าย
ของการรายงานว่า “ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ”
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื่ องหมายถูก () ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และยกมือขึ ้น เพื่อรอ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของธนาคารรับบัตรลงคะแนนจากท่านนามานับคะแนนเสียง และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ ้นเพื่อแสดงตัว
หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่นนได้
ั ้ ออกเสียง “เห็นด้ วย”
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สาหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ”งดออกเสียง”
ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนาคะแนนเสียง “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 วเสร็ จ ดังนัน้
จานวนผู้ถือหุ้นและจานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามจานวนผู้เข้ าประชุมที่ได้ รับลงทะเบียน
ไว้
ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบีย นภายหลังจากการประชุมเริ่ มแล้ ว จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมสาหรับวาระการประชุมที่มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ธนาคารได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือ เชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1. เห็นด้ วย

28,557,533,055

97.4016

2. ไม่เห็นด้ วย

761,817,697

2.5983

3. งดออกเสียง

0

-

4. บัตรเสีย

0

0.0000
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วาระที่ 2 พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
15,140,113,803.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่ อหุ้น
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คง
และแข็งแกร่งให้ แก่ธนาคาร และให้ ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสารองไว้ สาหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ธนาคารดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คง รวมถึงให้ ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสารองไว้ สาหรับรองรับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 2,271,017,070.50 บาท โดยเป็ นการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (“หุ้นที่เสนอขาย”) เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิม โดยกาหนดราคา
เสนอขายที่ 0.87 บาทต่อหุ้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามราคาที่เสนอขายจะทาให้
ธนาคารมีเงินทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจานวน 3,951,569,702.67 บาท
ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดงั นี ้
เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
1) เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้ เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับคู่แข่ง
ในธุรกิจธนาคาร และ
2) เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสารองเผื่อหนี ้สูญที่เพิ่มขึ ้น
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความจาเป็ น
และแนวทางการดาเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
1) ผลกระทบต่ อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้นอาจเป็ นดังนี ้
= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทาการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่
20 กรกฎาคม 2561 = 0.8876 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นชาระแล้ ว) + (ราคาเสนอขาย x จานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้
นี ้) / (จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี ้) = 0.8853 บาทต่อหุ้น
ดังนัน้ การลดลงของราคาตลาดของหุ้น = ร้ อยละ 0.26
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2) ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้นเดิม (Control Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวนจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นเดิม
3) ผลกระทบต่ อการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution)
ผลกระทบต่อ EPS จะเป็ นดังนี ้
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย / EPS ก่อนเสนอขาย
โดย
EPS ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ 12 เดือนย้ อนหลัง / จานวนหุ้นชาระแล้ ว
= 0.0088 ต่อหุ้น
กาไรสุทธิ 12 เดือน ย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561
และ
EPS หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี ้)
= 0.0077 ต่อหุ้น
ดังนัน้ การลดลงของ EPS = ร้ อยละ 12.50
ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนจานวนหุ้นซึ่งผู้ถือ
หุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสารองเผื่อหนี ้สูญที่เพิ่มขึ ้น
ความสมเหตุ ส มผลของการเพิ่ ม ทุ น และแผนการใช้ เงิน รวมถึง ความเพี ย งพอของแหล่ ง เงิน ทุ น (กรณี
แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนจานวนหุ้นซึ่งผู้ถอื หุ้นแต่ ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ไม่ ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมด)
เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสารองเผื่อหนี ้สูญที่เพิ่มขึ น้ โดย
CIMB Bank Berhad ได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบว่า CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคาร
ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใช้ เงินตาม
แผน
คณะกรรมการได้ พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าเมื่อธนาคารได้ รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการ
เสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะทาให้ ธนาคารมี
ส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ ้นซึง่ ทาให้ ธนาคารสามารถขยายธุรกิจได้ ตามแผนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นาข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


ขอให้ ชี ้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นี ้

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชีแ้ จงว่าวัตถุประสงค์ หลักของการเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งด้ านสถานะทางการเงิ นของ
ธนาคาร ซึง่ ตัววัดความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินหรื อความแข็งแกร่ งของงบดุลธนาคารคือ เงินกองทุนขันที
้ ่
1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ หรื อ Common Equity Tier 1 (CET 1) ซึง่ ก่อนจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ นี ้ธนาคารมี
CET 1 เท่ากับร้ อยละ 12.73 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 14.40 ดังนัน้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ครัง้ นี ้จะทาให้ สถานะทางการเงินธนาคารมีความแข็งแกร่ งโดยจะมี CET 1 เท่ากับร้ อยละ 14.38 เท่ากับค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าของธนาคารว่าธนาคารมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ
แข็งแกร่ง



นอกจากนัน้ ปั จจุบนั กลุม่ ลูกค้ าธนาคารแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ ารายย่อย กลุม่ ลูกค้ าพาณิชย์ธนกิจ
กลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่และกลุ่มลูกค้ าธนบดีธนกิจ โดยกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย และกลุม่ ลูกค้ าธนบดีธนกิจ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นลูกค้ าบุคคลซึง่ มีการลงทุนหรื อซื ้อผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นตราสารที่ออกโดยธนาคารและจะคานึงถึงความมัน่ คงของ
สถานะทางการเงินของธนาคารเป็ นสาคัญในการพิจารณาลงทุน การที่ธนาคารมี CET1 ในระดับที่ไม่ต่ากว่า
ค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม จะเป็ นปั จจัยหลักในการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ า 2 กลุม่ ดังกล่าว สาหรับลูกค้ ากลุม่ ที่ 3
ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่ได้ แก่สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริ ษัทประกัน และบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ต่างๆ โดยหลัก
แล้ ว บริ ษัทเหล่านี ้จะมีการระดมเงินในลักษณะกึ่งเงินฝากในรู ปแบบต่างๆ และนาเงินที่ระดมได้ ไปลงทุนต่อ เช่น
บริ ษัทประกันภัย จะมีการรับเงินค่าเบี ้ยระยะยาวซึ่งจาเป็ นต้ องหาแหล่ง ลงทุนระยะยาวเช่นกันที่มีความมัน่ คง
ดังนัน้ ความแข็งแกร่ งทางการเงินจะมีผลอย่างมากในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ าสถาบันการเงินเหล่านี ้
ธนาคารจึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นี ้เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านการเงินตามที่ชีแ้ จง
ข้ างต้ น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับระยะเวลาสิ ้นสุดสาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติรายใหญ่ CIMB Bank Berhad ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
ในธนาคาร

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า CIMB Bank Berhad ได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ สามารถถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 49
ได้ เป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากวันดังกล่าว CIMB Bank Berhad
ไม่จาเป็ นต้ องลดสัดส่วนการถือหุ้น แต่จะไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้ เว้ นแต่สดั ส่วนผู้ถือหุ้นที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทยทุกรายรวมกันถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 49
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นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


เมื่อ CIMB Bank Berhad เข้ ามาถือหุ้น มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนกี่ครัง้ และแต่ละครัง้ มีสดั ส่วนเท่าใด รวมทังประวั
้
ติ
การจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร

นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริ ษัท


ชี ้แจงว่า ความเป็ นมาเริ่ มจาก CIMB Bank Berhad ได้ มีการซื ้อหุ้นจากกองทุนฟื น้ ฟูฯ เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน
2551 จานวน 5.9 พันล้ านบาท มีการทา Tender Offer เมื่อปี 2552 จานวนเงิน 6.9 พันล้ านบาท และธนาคารมี
การเพิ่มทุนไปแล้ วทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ปี

เงินที่ธนาคารได้ รับจากการ
เพิ่มทุนโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

CIMB Bank Berhad ซื ้อหุ้นจาก

2551

5,900

Tender Offer

2552

6,900

เพิ่มทุนครัง้ ที่ 1

2552

2,400

เพิ่มทุนครัง้ ที่ 2

2553

2,800

เพิ่มทุนครัง้ ที่ 3

2555

4,600

เพิ่มทุนครัง้ ที่ 4

2558

3,500

เพิ่มทุนครัง้ ที่ 5

2560

5,300

กองทุนฟื น้ ฟูฯ

รวมประมาณ

31,400

สาหรับประวัติการจ่ายเงินปั นผล ที่ผา่ นมา ธนาคารมีการจ่ายเงินปั นผลรวม 3 ครัง้ ตังแต่
้ ปี 2557-2559
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


ถามว่า จากคาชีแ้ จงที่ว่า การเพิ่มทุนครั ง้ นี ้จะทาให้ ธนาคารมีความแข็งแกร่ งทางการเงินโดยจะทาให้ CET 1
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 14.38 แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจของธนาคาร เช่น การปล่อยสินเชื่อ หากมีการควบคุมไม่ดี
พอ จะมีความเสีย่ งจากการตังส
้ ารองฯ เป็ นต้ น ดังนัน้ ธนาคารก็อาจจะมี CET 1 ต่ากว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมอีกใช่
หรื อไม่
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ชี ้แจงว่า ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร หากไม่มีการควบคุมที่ดีเพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อเงินทุน เนื่องจากจะ
เกิดปั ญหาคุณภาพหนี ้ ทาให้ มีหนี ้สงสัยจะสูญซึ่งธนาคารจะต้ องมีการตังส
้ ารอง ทาให้ มีผลกระทบต่อฐานเงินทุน
หรื อ CET 1 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากปั ญหาคุณภาพหนี ้ ธนาคารคาดว่าปี นี ้ปั ญหาคุณภาพหนี ้จะดีขึ ้น
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา เกิดปั ญหาในหลายภาคอุตสาหกรรมค่อนข้ างมาก เช่นธุรกิจโรงสี
ข้ าวที่ธนาคารได้ เคยมีการปล่อยสินเชื่อไป จะเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการสนับสนุนราคาข้ าว ทาให้ ธุรกิจโรงสีข้าวต่างๆ ไม่เฉพาะลูกค้ าของธนาคาร ประสบปั ญหาด้ านสภาพ
คล่องและการดาเนินธุรกิจ ทาให้ เป็ นหนี ้มีปัญหา สาหรับธนาคาร นอกจากกลุม่ ธุรกิจโรงสีข้าวแล้ ว ก็ไม่มีกลุม่ ธุรกิจ
อื่นที่มีการกระจุกตัวของสินเชื่อจนเป็ นที่น่ากังวล หากย้ อนกลับไปในปี 2559-2560 ซึ่งธนาคารมีหนี ้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ ้น ณ ขณะนัน้ อัตราเงินสารองเมื่อเทียบกับหนี ้สงสัยจะสูญของธนาคาร (Loan Loss Reserve) อยู่ในระดับ
ประมาณร้ อยละ 100 เมื่อเทียบกับตลาด ณ ปั จจุบนั ที่อยู่ประมาณร้ อยละ 140 เนื่องจากเมื่อมีหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ เพิ่มขึ ้น ธนาคารจะต้ องตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ธนาคารพยายามจะรักษาอัตราส่วน Loan Loss Reserve
ไม่ให้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้ องทยอยดาเนินการ ไม่สามารถดาเนินการให้ เสร็ จในคราวเดียวได้
เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลดาเนินงานของธนาคาร โดยในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ธนาคารได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ อง
การบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น มีการพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้ าที่มีแนวโน้ มจะเกิดปั ญหาหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ เพื่อที่ธนาคารจะเข้ าไปดูแลอย่างใกล้ ชิด เมื่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดปั ญหา เป็ นสิ่งที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ที่จะเกิดปั ญหาหนี ้เสียตามมา แต่วิธีการบริ หารของธนาคาร คือ จะพิจารณาว่าธุรกิจที่มีปัญหานัน้
หากเป็ นปั ญหาระยะสันและลู
้
กค้ าให้ ความร่ วมมือกับธนาคารรวมทังมี
้ ความมุ่งมัน่ ในการแก้ ปัญหาด้ วยกัน โดย
ปกติธนาคารก็จะช่ วยเหลือโดยการผ่อนผันการชาระหนี ้เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากการ
แก้ ไขปั ญหาหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่มีอยูใ่ นพอร์ ตแล้ ว ธนาคารก็ยงั คงต้ องให้ ความสาคัญกับอัตราการเติบโตของ
สินเชื่อเพื่อการแข่งขันกับตลาด โดยในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา มีการเติบโตที่ดีในกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยของธนาคาร และ
กลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ ที่มีการชะลอตัวเมื่อปี ที่ผ่านมาก็ กลับมาเติบโตด้ านสินเชื่ อได้ ดีในปี นี ้ ส่วนกลุ่มที่ยงั คงต้ อง
ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อคือ กลุม่ ลูกค้ าพาณิชย์ธนกิจหรื อ SME โดยตัวเลขหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของ SME
ยังคงเพิ่มขึ ้นในทุกอุตสาหกรรมและทุกไตรมาส จากการรายงานผลประกอบการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ ส่วนใหญ่อตั ราการเติบโตของสินเชื่อจะกระจุกตัวอยูท่ ี่กลุม่ ลูกค้ ารายย่อยและ SME ในขณะ
ที่กลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่มีความต้ องการสินเชื่อไม่สงู มากนัก ประกอบกับอัตราดอกเบี ้ยค่อนข้ างต่า มีสภาพคล่องสูง
ทังตลาดในประเทศและตลาดตราสารหนี
้
้ บริ ษัทที่มีอนั ดับเครดิตที่ดีและมีความน่าเชื่อถือสูง ก็จะเปลี่ยนจากการ
ขอสินเชื่อจากธนาคารไปเป็ นการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี ้แทน

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


ถามว่า นอกเหนือจากการเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering (RO) แล้ ว ธนาคารได้ มีการพิจารณาการเพิ่มทุนใน
ลักษณะหุ้น บุริม สิท ธิ (Preferred Share) หรื อไม่แ ละเมื่อ มีก ารเพิ่ม ทุน แล้ ว ธนาคารจะสามารถจ่ ายเงิ น ปั น
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ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ หรื อไม่ นอกจากนัน้ ผู้ถือหุ้นจะมีความมัน่ ใจได้ อย่ างไรว่า การเพิ่มทุนครัง้ นี ้
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานของธนาคาร และหลังจากการเพิ่มทุนในปี นี ้แล้ ว จะไม่มีการเพิ่มทุนอีกในปี หน้ าหรื อ
ปี ต่อๆ ไป
นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า สาหรับการพิจารณาเรื่ องการออกหุ้นบุริมสิทธิแทนหุ้นสามัญ นัน้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ เฉพาะหุ้นสามัญเท่านันที
้ ่สามารถนับรวมอยูใ่ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 (CET 1) ดังนัน้ เพื่อให้ ธนาคารมี CET
1 อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับอุตสาหกรรม จึงต้ องเพิ่มทุนเป็ นหุ้นสามัญเท่านัน้ ส่วนการจ่ายเงินปั นผลสาหรับหุ้นเพิ่ม
ทุนใหม่ เนื่องจากราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนและการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องขึ ้นกับผลการ
ดาเนินงานเป็ นสาคัญ ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลได้



สาหรับการเพิ่มทุนจานวน 4,542,034,141 หุ้น จานวนเงิน 3,951,569,702.67 บาท ในครัง้ นี ้ว่าจะเพียงพอหรื อไม่
นัน้ ปั จจัยหนึ่งที่ธนาคารใช้ พิจารณาในการกาหนดวงเงิ นเพิ่มทุน คือ CET 1 ซึ่งธนาคารต้ องรั กษาระดับให้
เทียบเคียงได้ กบั ค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม อีกปั จจัยหนึง่ คือ การประมาณการแผนธุรกิจของธนาคารในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
ว่า เมื่อธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารจะต้ องมีอตั ราส่วน CET 1 ในระดับเท่าใดเพื่อไม่ให้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม จากการพิจารณาปั จจัยดังกล่าว จึงเห็นว่า วงเงินเพิ่มทุนประมาณ 4,000 ล้ านบาท น่าจะเพียงพอ
สาหรับการดาเนินธุรกิจในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับแนวโน้ มหรื อทิศทางที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะควบรวมกับธนาคารอื่น เพื่อรองรับการขยายตัวของ
AEC
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ชี ้แจงว่า ธนาคารมุ่งการเจริ ญเติบโตจากภายใน (organic growth) เนื่องจากเชื่อว่าธนาคารยังมีศกั ยภาพและมี
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ซงึ่ สามารถสร้ างการเจริ ญเติบโตจากภายในได้ จึงมิได้ พิจารณาเรื่ องการควบรวมกับ
ธนาคารอื่น โดยปกติของธุรกิจธนาคาร เมื่อมีการควบรวมกัน กิจการจะขยายใหญ่ขึ ้นหากฐานลูกค้ าไม่ทบั ซ้ อนกัน
แต่ปัจจุบนั ไม่วา่ การควบรวมจะเกิดขึ ้นกับธนาคารใด ประโยชน์ที่ธนาคารดังกล่าวจะได้ จากการควบรวม คือ การ
ลดต้ นทุนซึ่งจะเกิดจากการลดอัตรากาลังและการปิ ดสาขา นอกจากนัน้ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา หลายธุรกิจของ
ธนาคารมีการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ โดยธนาคารไม่ได้ เน้ นรายได้ จากอัตราดอกเบี ้ยซึ่งเกิดจากการปล่อยสินเชื่อ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีการเพิ่มรายได้ จากค่าธรรมเนียม ซึง่ ถึงแม้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะเป็ นธนาคารขนาดเล็ก
แต่สาขาและทีมงานการขายของธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อเสนอขายแก่ลกู ค้ า ธนาคารเคยทา
การส ารวจพบว่ า ความสามารถในการขายต่อ สาขาของธนาคารไม่ได้ ด้ อ ยไปกว่า ธนาคารอื่ น ๆ ในประเทศ
ตัวอย่างเช่น การขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกัน หรื อกองทุน ธนาคารสามารถทายอดขายต่อเดือนได้ เทียบเท่ากับ
ธนาคารที่ทายอดขายสูงสุดในอุตสาหกรรมในขณะที่ธนาคารมีเพียง 80 สาขา เทียบกับธนาคารอื่นๆ ซึ่งมี 800- 20 -

1,000 สาขา แต่มีเป้าในการขายเท่ากัน ซึง่ หมายความว่าพนักงานของธนาคารมีศกั ยภาพในการขายไม่ได้ ด้อยไป
กว่าธนาคารอื่น ธนาคารตระหนักดีว่า ปั จจุบนั ทุกธนาคารเริ่ มเปิ ดกว้ างมากขึ ้นเพราะคนที่ตดั สินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
คือลูกค้ า ธนาคารเองโดยเฉพาะสายงานลูกค้ ารายย่อยและสายงานธนบดีธนกิจ ได้ เริ่ มนาผลิตภัณฑ์ขององค์กร
อื่นๆเข้ ามาร่วมขายให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารด้ วย หรื อที่เรี ยกว่า Open Architecture นอกจากนัน้ ตามแผนธุรกิจใน
ระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า ธนาคารจะมีการขยายธุรกิจใน 4 กลุม่ ธุรกิจหลัก อันได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ ารายย่อย กลุม่ ลูกค้ า
พาณิชย์ธนกิจ กลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่และกลุม่ ลูกค้ าธนบดีธนกิจตามที่กล่าวไว้ แล้ ว แต่จะมีการดาเนินการด้ วยความ
รอบคอบ เช่น กลุม่ ลูกค้ าพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารจะดาเนินการด้ วยความระมัดระวังโดยจะต้ องมีการสร้ างเครื่ องมือ
เพื่อให้ มีความมัน่ ใจว่า การขยายธุรกิจ SME จะไม่ประสบปั ญหาหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จานวนสูงหรื อมีปัญหา
ทุจริ ตเหมือนเช่นในอดีตที่ผา่ นมา เป็ นต้ น
นายภานุ ตังพู
้ ลสินธนา ผู้ถือหุ้น


ถามว่า ธนาคารได้ มีการเพิ่มทุนมาแล้ วจานวน 31,353 ล้ านบาทตามที่ชี ้แจง แต่ในเอกสารระบุว่าธนาคารมีทนุ จด
ทะเบียนประมาณ 15,000 ล้ านบาท และจะเพิ่มทุนครัง้ นี ้อีกประมาณ 4,000 ล้ านบาท แต่เหตุใดทุนจดทะเบียน
ของธนาคารจึงเพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 17,000 ล้ านบาท

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า วงเงินจานวน 31,353 ล้ านบาทมาจากการที่ CIMB Bank ซื ้อหุ้นจากกองทุนฟื น้ ฟูฯ เมื่อปี 2551 ทา
tender offer ในปี 2552 และเพิ่มทุน 5 ครัง้ ในปี 2552, 2553, 2555, 2558 และ 2560 ในการเพิ่มทุนแต่ละครัง้
(ครัง้ ที่ 2-4) ราคาหุ้นที่เสนอขายอยูท่ ี่ห้ นุ ละ 1.00 บาทซึง่ สูงกว่าราคาพาร์ (ราคาพาร์ 0.50 บาท) ดังนัน้ ราคาหุ้นที่
เสนอขาย ส่วนหนึ่งคือราคาพาร์ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นส่วนที่เกินจากราคาพาร์ หรื อส่วนล ้ามูลค่าหุ้น ซึ่งเป็ นส่วนที่
ธนาคารบันทึกบัญชีไว้ ใน CET 1

นายภานุ ตังพู
้ ลสินธนา ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ที่ราคาหุ้นละ 0.87 บาท

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น


ถามว่า เหตุใดจึงไม่กาหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1 บาทเท่ากับการเพิ่มทุนในครัง้ ก่อน ๆ

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ที่ราคาหุ้นละ 0.87 บาท ได้ มีการพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทาการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง
ขณะนัน้ อยู่ที่ 0.87 บาท และเทีย บกับราคา Book Value ของธนาคาร 6 เดือ นย้ อนหลัง ซึ่ง อยู่ที่ 0.79 บาท
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ห้ นุ ละ 0.87 บาทเป็ นระดับราคาที่เหมาะสมและ
ใกล้ เคียงกับ Book Value อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจมองว่าการกาหนดราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาในตลาด
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ขณะนี ้ แต่ธนาคารเองก็คานึงถึงปั จจัยสาคัญที่สดุ คือ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนเท่าเดิมใน
ราคาที่เท่ากัน
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ


ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในการดาเนินธุรกิจหลัก ธนาคารจาเป็ นต้ องมีเงินทุนสารองเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่ง
ไม่ได้ เน้ นเฉพาะการปล่อยสินเชื่อเพียงอย่างเดียว หากธนาคารไม่เพิ่มทุน ก็ ต้องระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้เพื่อให้
ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งและเป็ นไปตามข้ อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันเมื่อ
ธนาคารมีปัญหาหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ NPL ธนาคารก็ต้องตังส
้ ารองให้ เพียงพอ

นายสิทธิโชค บุญวาณิชย์ ผู้ถือหุ้น


แสดงความชื่นชมธนาคารซึ่งเป็ นธนาคารขนาดเล็ก แต่สามารถบริ หารจัดการทาให้ ผลการดาเนินงานมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
และแสดงความเห็นว่าการเป็ นธนาคารขนาดเล็กจะทาให้ สามารถ focus ธุรกิจได้ เฉพาะเจาะจงมากกว่าธนาคารขนาด
ใหญ่ แต่เ หตุใดจึง มีจุดบกพร่ องค่อ นข้ างมาก ซึ่งท าให้ ธ นาคารไม่สามารถจ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น ได้ ในช่ว ง
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา



แสดงความเห็นว่า ขอให้ ปรับปรุงกระบวนการให้ บริ การที่สาขาในเรื่ องการรับฝากเงินที่ลกู ค้ าจะจ่ายชาระเงินจองซื ้อหุ้น
เพิ่มทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ มาทาการจองซื ้อหุ้นด้ วยตนเองแต่มอบหมายให้ บคุ คลอื่นมาทาการจองซื ้อหุ้นแทน ควร
มีข้อยกเว้ นในเรื่ องการจัดทาหนังสือมอบอานาจเพื่อเป็ นเอกสารประกอบสาหรับการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน



แสดงความเห็นว่า ขอให้ ธนาคารเน้ นการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะ SME เพื่อ

ป้องกันปั ญหาการทุจริ ต
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น


ถามว่าการกาหนดขันตอนการรั
้
บฝากเงินที่ลกู ค้ าจะจ่ายชาระเงินจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ มาทาการจองซื ้อ
หุ้นด้ วยตนเองแต่มอบหมายให้ บคุ คลอื่นมาทาการจองซื ้อหุ้นแทน ต้ องมีหนังสือมอบอานาจหรื อไม่ เนื่องจากเคยจอง
ซื ้อหุ้นผ่าน Broker ของบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบ
อานาจเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น แต่การรับจองหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร หากผู้ถือหุ้นนาเงินไปชาระค่าจองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่สาขา เหตุใดจึงต้ องมีหนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทน พร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท จึงขอให้
ธนาคารพิจารณาการยกเว้ นการมีหนังสือมอบอานาจเพื่อเป็ นเอกสารประกอบในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อลด
ความยุง่ ยากในการจองซื ้อหุ้นผ่านสาขาของธนาคาร

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรั บความเห็นในเรื่ องดังกล่าว สาหรับวิธีการชาระเงินค่าจองหุ้นที่สาขาของธนาคาร ขอ
มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชีแ้ จง อย่างไรก็ดี ธนาคารมีเอกสารการมอบอานาจตามกฎเกณฑ์ ที่ทางการ
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กาหนดไว้ ซึ่งหากกรณีผ้ ถู ือหุ้นยื่นเอกสารการจองซื ้อหุ้นไม่ครบถ้ วน อาจทาให้ พนักงานของธนาคารปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ได้
นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริ ษัท


ชี ้แจงว่า ธนาคารมีการกาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการจองซื
้
้อและรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนซึ่งต้ องมีหนังสือมอบ
อานาจเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองที่สาขาจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยทัว่ ไปในเรื่ อง
ของการมอบอานาจให้ กระทาการแทน และเป็ นหลักฐานการแสดงตนของผู้จองซื ้อหุ้น (ผู้มอบอานาจ) และ ผู้รับมอบ
อานาจ ดังนัน้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ มาทาธุรกรรมด้ วยตนเองจะต้ องมีหนังสือมอบอานาจในการทาธุรกรรมแทน อย่างไรก็
ตาม รับจะนาเรื่ องนี ้ไปหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป

น.ส.พรพรรณ ชยะสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลิ ้งค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด


ชี ้แจงว่า การจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วน
การถือหุ้น ดังนัน้ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่ องการมอบอานาจเกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นจะมีการกาหนดรายละเอียดไว้ ใน
หนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ซึง่ ใบมอบอานาจก็เป็ นเอกสารส่วนหนึง่ ที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องจัดเตรี ยมมาในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่ได้ มาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนด้ วยตนเอง

นายทวีศกั ดิ์ พัดพาที ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กว่าล้ านบาทหรื อประมาณร้ อยละ 27 ของค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
อืน่ ๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ สิ ้นปี 2560 ว่าประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2,000 กว่าล้ านบาท ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาดและสือ่ โฆษณา และค่าใช้ จ่ายจาก
การขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย เช่น รถยนต์ของธนาคาร นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์
แบบฟอร์ ม และเครื่ องเขียน (stationery) ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายจากการตังส
้ ารอง (Provision) ที่ต้องตังเผื
้ ่อการ
เรี ยกร้ องภาระผูกพันภายใต้ Letter of Guarantee ในปี ที่ผ่านมามีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ซึ่งเกิดจากการ write
off ระบบ IT ที่ธนาคารหยุดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Credit Card อย่างไรก็ดี สาหรับการเปิ ดเผยรายละเอียดในเรื่ อง
อื่นๆ ในงบการเงินนัน้ บริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ ปฏิบตั ิโดย
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น


ถามว่า หากธนาคารได้ รับเงินทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุนครัง้ นี ้ประมาณ 4,000 ล้ านบาทแล้ ว สัดส่วนการตัง้
สารองสาหรับหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ NPL จะเป็ นจานวนเท่าไร และในปี 2562 จะมีการตังส
้ ารองฯ เพิ่มขึ ้นหรื อไม่
เพื่อให้ เทียบเคียงกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม
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ชี ้แจงว่า ธนาคารตังเป
้ ้ าที่จะเพิ่มอัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สนิ เชื่อ (Loan Loss Coverage) จากร้ อยละ
93 ณ สิ ้นปี 2560 เป็ นร้ อยละ 100 ในปี 2561 ซึง่ จะทาให้ ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ ้น และยังไม่มีแผนใน
การเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวเป็ นร้ อยละ 140-150 ในอนาคตอันใกล้ แต่ในขณะเดียวกัน ธนาคารจะพยายามขาย NPL
ออกไปบางส่วนเพื่อให้ การตังส
้ ารองหนี ้ในอนาคตมีจานวนลดลง ปั จจุบนั NPL ของธนาคารอยูท่ ี่ประมาณ 12,000 ล้ าน
บาท

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น


แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของฝ่ ายจัดการและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องให้ มีความ
กระชับมากขึ ้นเพื่อสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้นให้ แก่ธนาคาร รวมทังเห็
้ นด้ วยที่ธนาคารมีการขาย NPL บางส่วนออกไปเพื่อลด
ความเสีย่ งจากการเพิ่มขึ ้นของ NPL ในอนาคต
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ชี แ้ จงว่า ธนาคารมี การบริ หารสภาพคล่องด้ วยความระมัดระวังและรั กษาสภาพคล่องให้ อ ยู่ในระดับ ที่เหมาะสม
ตลอดเวลาโดยการบริ หารอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) ให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ร้ อยละ 95-97 ส่ว นเงิ น ที่ เ หลื อ จะน าไปบริ ห ารสภาพคล่อ ง ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น เสนอแนะให้ น าไปลงทุน เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น


ถามว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ เกิดจากการที่ธนาคารจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ หรื อ IFRS 9 ซึง่ จะมีผลใช้ บงั คับกับธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 ใช่หรื อไม่ และการที่ธนาคารมีบริ ษัทลูกหลาย
แห่ง จะทาให้ ธนาคารมีความเสีย่ งในการตังส
้ ารองฯ เพิ่มขึ ้นหรื อไม่

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนงานของธนาคารในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ าตามที่ได้ ชี ้แจงไปแล้ ว
รวมถึงการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงระบบบัญชีเป็ น IFRS 9 CIMB Group ซึ่งเป็ น
บริ ษัทแม่ของธนาคารที่มาเลเซียได้ เริ่ มใช้ IFRS9 แล้ วในปี นี ้ ซึ่งทาให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ ้นได้ สาหรับบริ ษัทลูกของธนาคารนัน้ มีจานวนไม่มากเพียง 3 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด ซึง่ ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ บริ ษัท เวิล์ด ลีส จากัด ทาธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และบริ ษัท
ซีที คอลล์ จากัด ทาธุรกิจการเรี ยกเก็บหนี ้ ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างโอนธุรกิจมาให้ ธนาคารเพื่อบริ หารเอง อย่างไรก็ดี ใน
การพิ จารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญ ชี ธนาคารจะมองเป็ นภาพรวม คือเป็ นงบการเงิ นรวม
(Consolidated Financial Statement) ซึง่ จะรวมผลประกอบการของบริ ษัทลูกเข้ ามาด้ วย อย่างไรก็ดี ธนาคารมีการตัง้
สารองหนี ้สูญไว้ จานวนหนึง่ ซึง่ เพียงพอสาหรับรองรับการเปลีย่ นระบบบัญชีไปสู่ IFRS 9 สาหรับปั ญหาเกี่ยวกับสถานะ
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ของลูกหนี ้ ธนาคารได้ มีการปรั บนโยบายการบริ หารความเสี่ยงให้ conservative มากขึ ้น เช่น การประเมินราคา
เครื่ องจักรเป็ นหลักประกันในการปล่อยสินเชื่อ ได้ มีการคานึงถึงมูลค่าของเครื่ องจักรที่จะลดลงอย่างมากหากลูกหนี ้เป็ น
NPL และไม่มีการใช้ งานเครื่ องจักรในการผลิต เป็ นต้ น ดังนัน้ การตังส
้ ารองในช่วงปี ที่ผ่านมา จึงได้ คานึงถึงผลกระทบ
ของการลดลงของมูลค่าหลักประกันไว้ แล้ ว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับตัวเลขจานวนเงินประมาณ 5,000-6,000 ล้ านบาทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมปี 2560 ซึ่งเกิดจากหนี ้
สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่าว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการใช้ IFRS 9 หรื อไม่ นอกจากนัน้ อยาก
ทราบว่าธนาคารมีการเรี ยกเก็บหนี ้สูญหรื อมีการขายหนี ้ NPL ออกไปบ้ างหรื อไม่

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า การเพิ่มขึ ้นของเงินสารองฯ จะเกิดจากการตังส
้ ารองทัว่ ไปและตังส
้ ารองสาหรับหนี ้ที่ไหลเป็ น NPL ซึ่งเป็ นหนี ้ที่
มีการจัดชันและจะต้
้
องมีการตังส
้ ารองเต็มจานวนหลังจากหักมูลค่าหลักประกันแล้ ว ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย



นอกจากนัน้ ธนาคารมีการขายหนี ้ NPL ออกไปบางส่วนซึ่งจะต้ องผ่านคณะกรรมการธนาคารในการอนุมตั ิ โดยปกติ
แล้ วในการดาเนินงาน ธนาคารจะต้ องประเมินมูลค่าที่เหลือของหนี ้ NPL ต้ นทุนในการเรี ยกเก็บหนี ้ในอนาคต รวมทัง้
โอกาสในการเรี ยกเก็บหนี ้ได้ เทียบกับราคาที่ธนาคารได้ รับการเสนอซื ้อจากผู้ที่สนใจจะซื ้อหนี ้ NPL เพื่อทาการวิเคราะห์
ว่าวิธีใดเหมาะสมที่สดุ ในการบริ หารจัดการหนี ้ NPL นันๆ
้

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น


ถามว่าค่าเงินริ งกิตของประเทศมาเลเซียที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย หรื อไม่อย่างไร

ดาโต๊ ะ โรเบิรต์ แช็บ เด๊ า เม็ง รองประธานกรรมการ


ชีแ้ จงว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเมืองของประเทศมาเลเซียจะไม่ส่งผลกระทบกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เนื่องจากผลประกอบการของกลุม่ CIMB ในไตรมาส 2/2561 ที่เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุม่ CIMB มีผล
กาไรประมาณ 3.6 พันล้ านริ งกิตในครึ่งปี แรก ซึง่ เป็ นผลกาไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ ของกลุม่ CIMB

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียง โดยแจ้ งว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 2,271,017,070.50 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นซึ่ง
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายที่ห้ นุ ละ 0.87 บาท
ต่อหุ้น โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี ้
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้ วย

28,560,804,225

97.3923

2. ไม่เห็นด้ วย

764,702,892

2.6076

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

มติท่ ลี ง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระที่ 2 ขอแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของธนาคาร โดยเสนอใช้ ข้อความ
ดังต่อไปนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

17,411,130,874.00 บาท

แบ่งออกเป็ น

34,822,261,748 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

0.50 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

34,822,261,748 หุ้น
- หุ้น

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้ านหนึ่งแสน
สามหมื่นแปดร้ อยเจ็ดสิบสีบ่ าท)
(สามหมื่ น สี่พัน แปดร้ อยยี่ สิบ สองล้ า นสอง
แสนหกหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ แปดหุ้น)
(ห้ าสิบสตางค์)
(สามหมื่ น สี่พัน แปดร้ อยยี่ สิบ สองล้ า นสอง
แสนหกหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ แปดหุ้น)
(-)”

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นาข้ อมูลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจ้ งว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของธนาคาร ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 2 ตามที่เสนอข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการธนาคารและ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร
หรื อ กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร มอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ และ/หรื อคาแนะนาของ
นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

28,563,582,897

97.4018

761,924,220

2.5981

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญออกใหม่ จานวน 4,542,034,141 หุ้น โดยมีมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท
ต่ อหุ้น ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่ วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่ อ 20 หุ้นเดิมโดย
เสนอขายในราคา 0.87 บาทต่ อหุ้น (“Rights Offering”) และกาหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี ้
1. เพื่อให้ เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนสารองไว้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน
ธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสารองเผื่อหนี ้สูญที่เพิ่มขึ ้น
คณะกรรมการจึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารจากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
15,140,113,803.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และขออนุมตั ิหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี ้
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจานวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นใหม่ต่อ 20
หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้
ปั ดเศษทิ ้งทังจ
้ านวน
(2) ทังนี
้ ้ กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ธนาคารจะดาเนินการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว รวมถึงเศษหุ้นที่ได้ จากการปั ดเศษของหุ้นทิ ้ง ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื ้อหุ้นเกิน
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร และในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษ
หุ้นที่ได้ จากการปั ดเศษของหุ้นทิ ้งมีจานวนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้ จากการปั ดเศษของหุ้นทิ ้งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วน
หุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ธนาคารจะดาเนินการจัดสรรหุ้นที่
เหลือและเศษหุ้นที่ได้ จากการปั ดเศษของหุ้นทิ ้งดังกล่าวไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
(3) มอบหมายให้ ค ณะกรรมการธนาคารและ/หรื อ บุค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสทิ ธิจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชาระค่าหุ้น อัตราส่วนการจองซื ้อ
หุ้น การจองซื ้อเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าว (2) การเข้ า
เจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในคาขออนุญาตใดๆ คาขอ
ผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการ
และการยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อ นผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่ จาเป็ นที่ เกี่ ยวข้ อ งต่อหน่ว ยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นาข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับอัตราส่วนของ Pre Provision Operating Profit และ Loan Loss Coverage ในไตรมาส 3/2561 และ
ไตรมาส 4/2561

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร


ชี ้แจงว่า กาไรก่อนตังส
้ ารองและก่อนหักภาษี ของธนาคารหรื อ Pre Provision Operating Profit เป็ นตัวเลขที่แสดงถึง
ความสามารถในการสร้ างรายได้ ของธนาคาร แต่การเกิดหนี ้ NPL จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารโดย
จะต้ องมีการตังส
้ ารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ในปี นี ้ธนาคารต้ องมีการตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ มี Loan Loss Coverage
ประมาณร้ อยละ 100 ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สาหรับในช่วงครึ่งปี หลัง ธนาคารยังคงมุ่งเน้ นไปที่การเพิ่มความสามารถ
ในการทากาไรหรื อ Pre Provision Operating Profit ในขณะที่ในอนาคตหลังจากปี นี ้ คาดว่าตัวเลขสารองเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ น่าจะลดลง เนื่อ งจากในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่า นมา การตัง้ สารองค่าเผื่ อหนีส้ งสัยจะสูญมีจ านวนเพิ่ มขึน้ อัน
เนื่องมาจากการไหลของหนี ้ปกติไปเป็ นหนี ้ที่มีปัญหา ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชันและมี
้
การตังส
้ ารองหลังจาก
หักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากปี นี ้ เศรษฐกิจโดยรวมมี
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แนวโน้ มดีขึ ้น และปั ญหาเกี่ยวกับหนี ้เสียก็คาดว่าจะลดลงเช่นเดียวกัน
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น


ถามเกี่ยวกับงบการลงทุนใน Mobile Banking Application
นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร



ชีแ้ จงว่า ปั จจุบันลูกค้ าใช้ บริ การ Digital Banking มากขึน้ ดังนัน้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ธนาคารจึงพิจารณาการนาเงินบางส่วนมาลงทุน ด้ านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการให้ บริ การ
ลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น โดยวงเงินที่นามาลงทุนด้ านเทคโนโลยี ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของธุรกิจและการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งหาก
เทียบฐานลูกค้ าของธนาคารกับธนาคารแห่งอื่น ธุรกิจของธนาคารมีขนาดค่อนข้ างเล็ก โดยฐานลูกค้ าของธนาคารมี
ประมาณ 800,000 - 1,000,000 ราย ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่มีลกู ค้ าประมาณ 10-15 ล้ านราย ดังนัน้ สัดส่วนในการ
ลงทุนด้ านเทคโนโลยี จึงค่อนข้ างแตกต่างกันมาก

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ


กล่าวเสริ มว่า ปั จจุบนั การทาธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันกันค่อนข้ างสูง เนื่องจากมีการให้ บริ การธุรกรรมที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในปั จจุบนั เช่น การออกตราสารหนี ้ การระดมเงินสกุลเงินดิจิตอล (cryptocurrency) หรื อแม้ กระทัง่ การเข้ ามาของ Fin Tech ซึ่งทาให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนไปเป็ นโลก online มากขึ ้น
ทุกคนจึงต้ องมีการปรับตัวเพื่อให้ อยู่รอดได้ ในกระแสดิจิ ตอลที่เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิต การเพิ่มทุน
ของธนาคารก็เช่นเดียวกัน ถื อว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น นอกเหนือจากเพื่อการลงทุนแล้ ว ก็ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิ จมีความ
คล่องตัวและปรับเข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น


เสนอให้ ธนาคารพิจารณาลดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จากราคาหุ้นละ 0.87 บาท เป็ นราคาหุ้นละ 0.80 บาท



เสนอแนะให้ ธนาคารวิเคราะห์ต้นทุนกับประโยชน์ที่ธนาคารจะได้ รับจากการขายหนี ้ NPL



แสดงความเห็นว่า แม้ CIMB Bank Berhad จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 94.11 ก็ขอให้ ธนาคารยังคงสถานะเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น


กล่าวชื่นชมที่ธนาคารได้ มีการริ เริ่ มเปิ ดสาขาของธนาคาร (banking agent) ในร้ านสะดวกซื ้อเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งทาให้
ลดต้ นทุนในการประกอบการลง
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดย
แจ้ งให้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ จานวน 4,542,034,141 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
ธนาคารตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในอัต รา 3 หุ้น ใหม่ ต่อ 20 หุ้น เดิ ม โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาท ต่อ หุ้น (“Rights
Offering”) และกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบหมายให้ คณะกรรมการธนาคาร และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1. เห็นด้ วย

28,564,143,645

97.4021

2. ไม่เห็นด้ วย

761,855,791

2.5978

3. งดออกเสียง

0

0.0000

4. บัตรเสีย

0

0.0000

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อธนาคาร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
ธนาคารจะดาเนินการบริ หารธุรกิจของธนาคารให้ ดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้
กล่า วขอบคุณ ผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ หุ้นที่ ได้ ก รุ ณาสละเวลามาร่ วมประชุมและได้ เสนอข้ อคิด เห็น ที่เป็ น
ประโยชน์ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

- จักรมณฑ์ ผาสุกวนิ ช -

ประธานที่ประชุม

(นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
ลงชื่อ

- เศรษฐจักร ลียากาศ -

เลขานุการบริ ษัท

(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

- 30 -

