
ท่ี ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 144/ 2553 
      วันท่ี  25 มีนาคม 2553 
 
เรื่อง แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารและกําหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 16  
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย       1.  สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
        2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 
 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งท่ี 5/2553 
ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2553 ไดมีมติในเรื่องสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการใหนําเสนอรายงานการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2552 ตอท่ีประชุม 
     ใหญสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ 
2.  คณะกรรมการใหนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป    
     2552  และพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล  
3.  คณะกรรมการใหนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง บริษัท ไพรซวอ  
     เตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  โดยนางอุณากร  พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
     เลขท่ี 3257 และ/หรือ นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ   
     นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339  เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร  
     ประจําป 2553   
4.  คณะกรรมการใหนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีตอง 
     ออกจากตําแหนงตามวาระ  
     รายนามกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน จํานวน   
     10 คนมีดังนี้    
 

รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายจักรมณฑ   ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ 
2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ 
3. นายสุคนธ    กาญจนหัตถกิจ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชัชวาล   เอ่ียมศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นางวาทนันทน  พีเทอรสิค กรรมการอิสระ 
7. นายปรีชา  อุนจิตติ กรรมการ 
8. นายเคนนี  คิม กรรมการ 
9. นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 
10. นายสุภัค ศิวะรักษ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 
5.   คณะกรรมการใหนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติแกไข 
      เพิ่มเติมขอบังคับ ของธนาคารหมวด 2 การออกหุน ขอ 3. และ หมวด  4    
      คณะกรรมการ ขอ 16. และ ขอ 18.  รายละเอียดมีดังน้ี 
 

ขอความเดิม ขอความใหม 
หมวด 2 
การออกหุน 
ขอ 3. หุนท้ังหลายของบริษัทเปนหุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิ  มีมูลคาหุนละเทากันโดยหุนทุกหุน
ตองใชเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคา และ/หรือเปนหุน
ท่ีชําระคาหุนดวยทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน 
บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือหลักทรัพยอ่ืนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชน หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และอาจแปลงสภาพหลักทรัพย
ดังกลาวขางตนเปนหุนสามัญได  โดยใหเปนไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะ
กําหนด 

หมวด 2 
การออกหุน 
ขอ 3. หุนท้ังหลายของบริษัทเปนหุนสามัญมี
มูลคาหุนละเทากันโดยหุนทุกหุนตองใชเงินครั้ง
เดียวจนเต็มมูลคา และ/หรือเปนหุนท่ีชําระคาหุน
ดวยทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน บริษัทอาจออก
หุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
หลักทรัพยอ่ืนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และอาจแปลงสภาพหลักทรัพย
ดังกลาวขางตนเปนหุนสามัญได  โดยใหเปนไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะ
กําหนด 
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ขอความเดิม ขอความใหม 
หุนบุริมสิทธิของบริษัทใหแปลงสภาพเปนหุน
สามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิชนิดนี้ย่ืนคําขอ
แปลงหุนตามเงื่อนไขและแบบท่ีบริษัทกําหนดและ
ใหสงมอบใบหุนเดิมตามจํานวนนั้น ๆ คืนดวย 
หุนบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิไดรับการลดทุน
ภายหลังหุนสามัญ 

   

หมวด 4 
คณะกรรมการ 
 ขอ 16.  กรรมการของบริษัทใหท่ีประชุมผูถือหุน
เลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยูคูณดวยจํานวน
กรรมการท่ีจะเลือกต้ัง 
 (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนน
เสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคน
เดียว หรือ  หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี
เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนน
เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
         (3)  บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี 
 

หมวด 4 
คณะกรรมการ 
ขอ 16. กรรมการของบริษัทใหท่ีประชุมผูถือหุน
เลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ี
ถือโดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง 
 (2) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนรายบุคคล
หรือเปนคณะครั้งเดียวเต็มตามจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดท่ีจะตองเลือกต้ังในคราวนั้นก็ได ท้ังนี้
ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกต้ังเปน
รายบุคคลหรือเปนคณะบุคคล แตละคนท่ีผูถือหุน
ออกเสียงเลือกต้ังจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุน
ตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนนั้นมีอยูท้ังหมดตาม (1) 
โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู
หนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 
(3)   บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปน
กรรมการ  
ตามจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให
ใชการจับสลากตามวิธีท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปน
ผูกําหนด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุก
ครั้ง ใหเลือกต้ังคณะกรรมการท้ังชุดพรอมกันใน
คราวเดียว แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลาง
กอนเทาท่ีจําเปน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะ
เขารับหนาท่ี 
 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามขอนี้  อาจไดรับ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุก
ครั้ง ใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีออกจากตําแหนง และในปตอ ๆ 
ไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผู
ออกจากตําแหนง 
  
 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามขอนี้ 
อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 

 
6.  การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และใหนําเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ท้ังนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน ดังนี้ 
ก. เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีก 1,483,266,796.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 

6,674,700,582.00 บาท เปน 8,157,967,378.00 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
2,966,533,592 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว  0.50 บาท ตอหุน 

 
ข.   แกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของธนาคาร เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่ม 

ทุนจดทะเบียนของธนาคารตามขอ ก.ทําใหทุนจดทะเบียนธนาคารเปน 8,157,967,378.00 บาท 
(แปดพันหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาท) ซ่ึงประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 16,315,934,756 หุน (หนึ่งหมื่นหกพันสามรอยสิบหาลานเกาแสนสามหมื่นส่ีพัน
เจ็ดรอยหาสิบหก) โดยมีมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ตอหุน   
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ค. จัดสรรหุนสามัญออกใหมจํานวน 2,966,533,592 หุน โดยมีมูลคาหุนท่ีตราไว  0.50 บาทตอหุน   
ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวนของการถือหุน ในอัตรา 2  หุนใหม ตอ 9 หุนเดิมของหุน
ธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทตอหุน (“การเสนอขายหุนตามสิทธิ”) และ 

 
ง. มอบอํานาจให นายสุภัค ศิวะรักษ และ/หรือกรรมการใดๆ ของธนาคาร ดําเนินการ (1) พิจารณาอนุมัติ  
ขอกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการเสนอขายหุนตามสิทธิ รวมถึงกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุน โดย
วิธีปดสมุดบัญชี และพักการโอนหุน และวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน และ (2) ลงนาม
ในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนดําเนินการอยางใดๆ ท้ังหลายท้ังปวงท่ีจําเปนและเหมาะสมอัน
เก่ียวของกับการเสนอขายหุนตามสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมท้ังการใหขอมูลและ
ย่ืนเอกสารหลักฐานใดๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย และหนวยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 
 

ท้ังนี้ ธนาคารคาดวาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารและการเสนอขายหุนตามสิทธินี้จะแลวเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน 2553 นี้ หลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
จะทําใหผูถือหุนของธนาคารท้ังหมดสามารถซ้ือหุนตามสิทธิไดอยางเทาเทียมกัน 
 
7. ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติรายการดังตอไปนี้ ในสวนของการปรับโครงสรางธนาคาร: 
7.1 การปรับโครงสราง Bad Bank ของธนาคาร 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสรางในสวนสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยการเขาทํารายการ ดังตอไปนี้ 
 
1. การขายหุนบริษัท บริหารสินทรัพยสาธร จํากัด  (“บบส.”) ท่ีธนาคารถืออยูท้ังหมดในจํานวน 24,999,993 
หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบบส. ใหแก CIMB Group Sdn Bhd (“CIMB 
Group”) และ/หรือบริษัทยอยท่ี CIMB Group จะกําหนดเปนผูซ้ือ (“บุคคลท่ีถูกกําหนด”) โดยธนาคารจะ
ไดรับคาขายหุนบบส. เปนเงินสดจํานวน 229,149,954 บาท (“การขายบบส.”) 
 
2. ภายหลังจากการขายหุนบบส. เสร็จส้ิน ธนาคารจะขายสินทรัพยดอยคุณภาพตามท่ีไดกําหนดไวใน 
portfolio ของธนาคาร (“NPLs”) ซ่ึงหมายความถึงสินทรัพยดอยคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยท่ีเปนใน
สวนของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเช่ือรายยอยท่ีมีหลักประกันตามมูลคาทาง
บัญชีสุทธิจํานวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหแกบบส. โดยจะมีการชําระราคา
เปนเงินสดจํานวน 3,160,530,190.71 บาท (“การขาย NPLs”) และ 
 
3. จากการขาย NPLs ธนาคารจะเขาทําสัญญาเงินกูกับ บบส. โดยจะให บบส. กูยืมเงินจํานวนไมเกิน 3 
พันลานบาทซ่ึงจะมีการคํ้าประกันเต็มตามจํานวนโดย CIMB Group Holdings Berhad โดยเงินกูดังกลาวจะ
ใชเปนเงินทุนบางสวนในการทํารายการซ้ือ NPLs จากธนาคารซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 24 ของเงินกองทุน
ของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (“การใหกูยืมเงินของธนาคาร”) (ซ่ึงรายการตามขอ (1), (2) และ 
(3) รวมเรียกวา “ขอเสนอการปรับโครงสราง”);  
 
เมื่อธนาคารขายหุน บบส. เสร็จส้ิน ธนาคารจะไมถือหุนใน บบส. อีกตอไป ซ่ึงคาดวาการทํารายการท่ีเปน
ขอเสนอการปรับโครงสรางดังกลาวจะดําเนินการแลวเสร็จภายในปนี้ ภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติจากประชุมผู
ถือหุนและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของซ่ึงไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 
 
การทํารายการในขอ (1) และ (2) ถือเปน (1) การจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญอันกอใหเกิด
การไดมาหรือการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
การเปดเผยและวิธีการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2547 (“ประกาศวาดวยการทํารายการซ่ึงเปนการไดมาและการจําหนาย”) โดยมีขนาดของรายการเมื่อ
พิจารณาจากเกณฑกําไรสุทธิคิดเปนจํานวนรอยละ 1,976.73 และ (2) การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
ธนาคารเนื่องจาก CIMB Group เปนผูถือหุนรายใหญทางออมของธนาคาร ท้ังนี้ การทํารายการท่ีเปน
ขอเสนอการปรับโครงสรางถือเปนการทํารายการท่ีมีความเก่ียวโยงกันตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการดําเนินการอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยในการทํารายการท่ีมีความเก่ียวโยง พ.ศ. 2546 (“ประกาศวาดวยการทํารายการท่ีมีความ
เก่ียวโยง”) โดยขนาดของการทํารายการตามขอ (1) และ (2) เมื่อพิจารณาจากคาตอบแทนท้ังหมด คิดเปน
จํานวนรอยละ 42.44 ซ่ึงเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิโดยรวมของธนาคาร และบริษัท
ยอยของธนาคาร ตามงบการเงินท่ีไดมีการสอบบัญชีแลวของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
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นอกจากนี้ การใหกูยืมเงินของธนาคารตามท่ีระบุใน (3) ถือเปนการใหกูยืมท่ีเขาขายเปนการทํารายการท่ีมี
เงื่อนไขการคาท่ัวไปท่ีเสมือนธนาคารไดใหกูยืมกับบุคคลภายนอกซ่ึงถือเปนการทํารายการท่ีเขาขอยกเวน
ตามประกาศวาดวยการทํารายการท่ีมีความเก่ียวโยงโดยถือเปนการทํารายการตามปกติธุรกิจภายใตเงื่อนไข
การคาท่ัวไปของธนาคารจึงไมตองเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 
7.2 การขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด (“บลจ.บีที”) 
ท่ีประชุมมีมติใหขายหุน บลจ. บีทีท่ีธนาคารถือท้ังหมดในจํานวน 24,999,993 หุนหรือคิดเปนรอยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนใหแก บริษัท CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CPAM”) โดยธนาคารจะ
ไดรับคาขายหุนบลจ. บีที เปนเงินสดจํานวนท้ังส้ิน 249,999,930 บาท (“การขายบลจ. บีที”) 
ในการขาย บลจ. บีที  ธนาคารจะเขาทําสัญญาซ้ือขายหุนกับ CPAM และเมื่อการขายหุนบลจ. บีที เสร็จส้ิน 
ธนาคารจะไมถือหุนในบลจ. บีที อีกตอไป ซ่ึงคาดวาการขาย บลจ. บีที ดังกลาว จะแลวเสร็จภายในปนี้ 
ภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติจากประชุมผูถือหุนและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
 
ในกรณีดังกลาว การขายบลจ. บีที ถือเปนการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการ
ทํารายการเพื่อการไดมาและการจําหนาย โดยขนาดของรายการ เมื่อพิจารณาจากเกณฑมูลคาของสินทรัพย
มีจํานวนเทากับรอยละ 0.55 ของมูลคาสินทรัพยรวมของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
 
นอกจากนี้ จากการท่ี CIMB Group เปนผูถือหุนรอยละ 60 ใน CPAM และเปนผูถือหุนรายใหญโดยทางออม
ของธนาคาร ทําใหการขายบลจ. บีที ถือเปนการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศวาดวยการทํารายการ
ท่ีเก่ียวโยง โดยมีขนาดของรายการ เมื่อพิจารณาจากคาตอบแทนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 3.36 ซ่ึงเกินกวา
รอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอยของธนาคาร ตามงบการเงินท่ีไดรับ
การตรวจสอบแลวของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
 
7.3 การขายหุนบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด (“บจ. เวิลดคลาส” ) จํานวน 760,000 หุนหรือ
คิดเปนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บจ. เวิลดคลาส ใหแกธนาคาร CIMB Bank Berhad (“CIMB 
Bank”) ในราคารวมท้ังส้ิน 73,852,978.53 บาท (ราคาขายอาจเปล่ียนแปลงจากนี้ หากมูลคาตามบัญชีท่ีได
จากงบการเงินฉบับตรวจสอบแตกตางจากมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบการเงินท่ีธนาคารไดรับจากเวิลด
คลาสซ่ึงเปนฉบับกอนการตรวจสอบ) (“การขายหุนบจ. เวิลดคลาส”)  
การขายหุนบจ. เวิลดคลาส ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 28 
มกราคม 2553 
 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารดังกลาว  ธนาคารจะเสนอขายหุนบจ. เวิลดคลาส ใหแกธนาคาร 
CIMB Bank หากไมมีผูถือหุนรายอ่ืนใดรับการเสนอขายหุนดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา
กิจการรวมคา ระหวางผูถือหุนท้ังหมดของบจ. เวิลดคลาส ฉบับลงวันท่ี 1 มกราคม 2544  
 
ดังนั้น ในกรณีหากไมมีผูถือหุนรายอ่ืนใดรับการเสนอขายหุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดใน
สัญญาดังกลาว และธนาคารจะเสนอขายหุน บจ. เวิลดคลาส ใหแก CIMB Bank ซ่ึงกรณีนี้ทําใหการขาย
หุนบจ. เวิลดคลาสถือเปนการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศวาดวยการทํารายการท่ีเก่ียวโยง และ
ขนาดของรายการเทากับรอยละ 0.99 ซ่ึงเกินกวารอยละ 0.03 แตไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีท่ีมี
ตัวตนสุทธิ ของธนาคาร และบริษัทยอยของธนาคาร ตามงบการเงินท่ีไดมีการสอบบัญชีแลวของธนาคาร ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
 
นอกจากนี้ การขายหุน บจ. เวิลดคลาส ถือเปนการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามประกาศวาดวยการทํารายการ
การไดมาและการจําหนาย โดยขนาดรายการ ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑกําไรสุทธิ คิดเปนจํานวนรอยละ 
127.30   
 
7.4 ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติเสนอการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและการทํารายจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย
ดังตอไปนี้เพื่อขออนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 16  
 
1) การปรับโครงสรางสวนการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยการทํารายการดังตอไปนี้ 
 

1.1 การขายหุน บบส. ท่ีธนาคารถืออยูท้ังหมดในจํานวน 24,999,993 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนของบบส. ใหแก CIMB Group และ/หรือบุคคลท่ีถูกกําหนด โดยธนาคารจะไดรับ
คาขายหุนบบส. เปนเงินสดจํานวน 229,149,954 บาท   

 
1.2 ภายหลังจากการขายหุนบบส. เสร็จส้ิน ธนาคารจะขาย NPLs ซ่ึงหมายความถึงสินทรัพย

ดอยคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยท่ีเปนบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเช่ือราย
ยอยท่ีมีหลักประกันตามมูลคาทางบัญชีสุทธิในจํานวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ใหแกบบส. โดยจะชําระราคาเปนเงินสดจํานวน 3,160,530,190.71 บาท   
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2) การขายหุน บลจ. บีที ท่ีธนาคารถือท้ังหมดในจํานวนไมเกิน 24,999,993 หุนหรือคิดเปนรอยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนใหแก CPAM โดยธนาคารจะไดรับคาขายหุนบลจ. บีที เปนเงินสดจํานวนท้ังส้ิน 
249,999,930 บาท และ 
 
3) การขายหุน บจ. เวิลดคลาสจํานวน 760,000 หุน ของหรือคิดเปนจํานวนเทากับรอยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนของบจ. เวิลดคลาส ใหแกธนาคาร CIMB Bank ในราคารวมท้ังส้ิน 73,852,978.53 บาท 
 
4) มอบอํานาจให นายสุภัค ศิวะรักษ และ/หรือกรรมการใดๆ ของธนาคาร เพื่อดําเนินการกิจการ และ
ส่ิงใดๆท้ังปวงท่ีจําเปนและเหมาะสมอันเก่ียวของกับการทํารายการดังกลาวขางตน ซ่ึงรวมถึง แตไมจํากัด
เพียงแต การเขาเจรจาและการลงนามในสัญญาตางๆ ท่ีมีการกําหนดไวและการย่ืนขออนุมัติตอหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ  
 
การทํารายการดังกลาวขางตน ถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศวาดวยการทํารายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึง
มีมูลคาการทํารายการ (โดยนับรวมการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังท่ีกลาวขางตน) คิดเปนรอยละ 82.73 ซ่ึง
เกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิโดยรวมของธนาคารและบริษัทยอยของธนาคารตามงบ
การเงินท่ีไดมีการสอบบัญชีแลวของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 
นอกจากนี้ การทํารายการดังกลาวขางตน ซ่ึงนับรวมการทํารายการอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาหกเดือน
ขางตนถือเปนการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของธนาคารตามประกาศวาดวยการทํารายการการไดมาและการ
จําหนาย โดยขนาดของการทํารายการคิดเปนรอยละ 2,104.58 ซ่ึงเปนจํานวนเกินกวารอยละ 50 
ในกรณีดังกลาว การทํารายการดังกลาวขางตนจะตองนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของธนาคารอนุมัติและ
จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ี
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย CIMB Bank เปนผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย CIMB Bank จึงตองงดออก
เสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 16 ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันท่ี 29 เมษายน 2553 
 
ธนาคารไดแตงต้ังให (ก) บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคาร เพื่อให
ความเห็นเก่ียวกับการขายบบส. และการขาย NPLs และ (ข) บริษัท Advisory Plus จํากัด ใหเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระของธนาคารเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับการขายบลจ. บีที และ (ค) บริษัท เจดี พารทเนอร 
จํากัด  เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็นเก่ียวกับการทํารายการ บจ. เวิลดคลาสเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาของผูถือหุนของธนาคาร ตามท่ีกําหนดในประกาศวาดวยการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงและประกาศวาดวยการทํารายการการไดมาและการจําหนายดังท่ีกลาวไวขางตน 
 
8.  ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
นับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และ/หรือช้ันท่ี 2 จํานวนไมเกิน 6 พันลานบาท (“การออกตราสารหนี้ดอยสิทธิ”) 
และใหนําเสนอเรื่องดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปในการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 16  
 
รายละเอียดและเงื่อนไขของตราสารหนี้ดอยสิทธิ 
 
ประเภท          ตราสารหนี้ดอยสิทธิทุกประเภทท่ีมีลักษณะคลายทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยนับเปน 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 และ/หรือช้ันท่ี 2 (“ตราสารหนี้ดอยสิทธิ”) 
 

สกุลเงิน         เงินบาท  และ/หรือเงินสกุลตางประเทศอ่ืนๆ   
 
จํานวนเงิน        จํานวนไมเกิน 6 พันลานบาทหรือสกุลเงินตราตางประเทศอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเทา 

ธนาคารมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิดังกลาวเพื่อแลกเปล่ียนกับตราสาร
ดอยสิทธิท่ีไดออกไปแลวของธนาคารในกรณีท่ีมีการไถถอนหรือครบกําหนดอายุตราสาร
ดอยสิทธิตามจํานวนท่ีไดมีการไถถอนหรือเมื่อครบกําหนดอายุ 
 

การเสนอขาย      เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศตอประชาชน  
และ/หรือผูลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุน และ/หรือ 
ผูลงทุนประเภทใดๆ  ตามประกาศ ก.ล.ต.   และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆ เก่ียวของท่ีมีผลบังคับใชในขณะท่ีออกขายหุนกูนั้น โดยอาจเสนอขายครั้ง
เดียวเต็มจํานวนหรือเสนอขายเปนคราวๆไปตามแตธนาคารจะเห็นสมควร 

 
รายละเอียดอ่ืนๆ   มอบอํานาจใหคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร   รวมถึงบุคคลหรือคณะ

บุคคลท่ีคณะกรรมการดังกลาวมอบหมาย ใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดตางๆท่ีเก่ียวของ
กับตราสารหนี้ดอยสิทธิ เชน ประเภท หลักประกัน จํานวนเงิน สกุลเงิน ระยะเวลา มูลคา
ของตราสารดอยสิทธิ ราคาเสนอขาย กําหนดไถถอน อัตราดอกเบ้ีย และวิธีการชําระ
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ดอกเบ้ีย สิทธิในการไถถอน ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนกําหนด เงื่อนไข
และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและ
สมควรท่ีเก่ียวเนื่องกับการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิดังกลาว ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและ/หรือคําส่ังของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  

 
9. กําหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 16  ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2553  เวลา 15.00 
น. ณ ณ หองประชุมช้ัน 23  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 44  ถนนสาทรเหนือ แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
(1)    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 15  ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28  
 เมษายน 2552 
(2)     รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2552 
(3)     พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
(4)     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2552 โดยงดจายเงินปนผล  
(5)     รับทราบคาตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับป  2553  และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี  
(7)     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
(8) พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคารหมวด 2 การออกหุน ขอ 3. และ หมวด  
 4 คณะกรรมการ ขอ 16. และ ขอ 18.   
(9) พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจํานวน 1,483,266,769.00 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิม จํานวน 6,674,700,582.00 บาท เปนจํานวน 8,157,967,378.00 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 2,966,533,592 หุน  มูลคาหุนท่ีตราไว  0.50 บาท ตอหุน 
(10) พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงขอ 4 แหงหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
(11) พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญออกใหมจํานวน 2,966,533,592 หุน โดยมีมูลคาหุนท่ีตราไว  0.50 
บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวนของการถือหุน ในอัตรา 2  หุนใหม ตอ 9 หุนเดิมของ
หุนธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทตอหุน 
(12) พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงและการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ดังนี้ 

12.1 การปรับโครงสรางสวนการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยการทํารายการ
ดังตอไปนี้ 

(1) การขายหุนบบส. ท่ีธนาคารถืออยูท้ังหมดในจํานวน 24,999,993 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนของบบส. ใหแก CIMB Group และ/หรือบุคคลท่ีถูกกําหนด โดยธนาคารจะไดรับ
คาขายหุนบบส. เปนเงินสดจํานวน 229,149,954 บาท   

(2) ภายหลังจากการขายหุนบบส. เสร็จส้ิน ธนาคารจะขาย NPLs ซ่ึงหมายความถึงสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยในสวนของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเช่ือ
รายยอยท่ีมีหลักประกันตามมูลคาทางบัญชีสุทธิในจํานวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ใหแกบบส. โดยจะชําระราคาเปนเงินสดจํานวน 3,160,530,190.71 บาท   
12.2 การขายหุน บลจ. บีทีท่ีธนาคารถือท้ังหมดในจํานวน 24,999,993 หุนหรือคิดเปนรอยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนใหแก CPAM โดยธนาคารจะไดรับคาขายหุนบลจ. บีที เปนเงินสดจํานวนท้ังส้ิน 
249,999,930 บาท และ 
12.3 การขายหุน บจ. เวิลดคลาสจํานวน 760,000 หุนหรือคิดเปนจํานวนเทากับรอยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียนของ บจ. เวิลดคลาสใหแกธนาคาร CIMB Bank ในราคารวมท้ังส้ิน 73,852,978.53 บาท 
(13) พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุนท่ีธนาคารแหงประเทศ ไทย
นับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และ/หรือช้ันท่ี 2 จํานวนไมเกิน 6 พันลานบาท  
(14)  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

อนึ่ง     เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีมีคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้  
สามารถสงคําถามลวงหนากลับมายัง ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) งานเลขานุการบริษัท  
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ   อาคารหลังสวน เลขท่ี   44   ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผานทาง e-mail Address ของธนาคารไดท่ี 
Shareholder.services1@bankthai.co.th โดยสงคําถามไดต้ังแตวันท่ี 25 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 16 
เมษายน 2553 
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10.  กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 16 ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 
เมษายน 2553  (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2553   
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายฐาภพ   คล่ีสุวรรณ) 
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเลขานุการบริษัท 
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
โทรศัพท 0-2638-8287 
 


