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รารารางราง(ราง) 
ราง 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 
ของ    

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
----------------- 

  ประชุมเม่ือวันพุธที่ 3 กันยายน 2551  เวลา 14.00 น.  ณ  หองประชุมใหญ  ชั้น  23   ธนาคาร 
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผูเขาประชุม 
 1. นายทวี          บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
 2. นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ 
 3. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายธาริน ทิวาร ี กรรมการอิสระ 
 5. นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร      กรรมการ 
                    6. นายปรีชา อุนจิตต ิ กรรมการ 
 7. นางเสาวณ ี สุวรรณชีพ       กรรมการ   
 8. นายชิน หยวน หยิน                   กรรมการ  
 9. นางวาทนนัทน พีเทอรสิค             กรรมการ       
                   
กรรมการผูไมเขาประชุม 
 1. นายชัชวาล      เอ่ียมศิริ              กรรมการอิสระ 
                    2. นายดาเนียล แอชตัน คารโรล        กรรมการ 
 3. นายรันเวียร  เดวัน                     กรรมการ                    

ผูบริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ผูเขาประชุม 
 1. นางดวงพร      สุจริตานุวัต          รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 1 
 2.  นายสุรินทร      เปรมอมรกิจ      รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธรุกิจ 2 
 3.  นายชํานาญ     วังตาล              รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบัน 
 4. นายเอกชัย      ติวุตานนท         รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ 
 5. นายสุรชัย     จิตตรตันเสนยี    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย 
 6. นายประเสรฐิ   หวงัรัตนปราณี    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  
                                             ดานการเงินและควบคุม 
 7. นายพิพัฒน      เอ่ียมชีรางกูร       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานเทคโนโลย ี
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ผูสอบบัญชีผูเขาประชุม 
                   บริษัท เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด  โดย  
                   1. นางยุพดี  สัจจะวรรณกุล 
                   2. นางสาวชนิตา เงินลายลักษณ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม 
                   บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
                    
ที่ปรึกษาการเงินเขารวมประชุม 
                   บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

                   นายทวี บตุรสุนทร  ประธานกรรมการ  ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ี และแจงใหที่ประชมุทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเองและมอบฉันทะ รวมจํานวน 160 ราย  นับจํานวนหุนทีถ่ือรวมกันได 5,812,429,565 หุน  คิดเปนรอยละ 
87.0815 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทัง้หมด  ครบองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร  จึงขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 

 
เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น. 

                   ประธานฯขอใหนายฐาภพ คลี่สวุรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังน้ี 
 ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผูถือหุน   ใหถือวาหนึ่งหุนมีหน่ึงเสียง  และในแตละวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูใดไมเห็นชอบ คัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม  ถาไมมีผูไมเห็นชอบ  คัดคาน หรืองด
ออกเสียง     ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วาที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทรับรองหรือใหความเห็นชอบ
ตามมติที่นําเสนอ   หากมีผูถือหุนผูใดไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองดออกเสียง  ขอใหทําเครื่องหมายถูก( )  ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนซึ่งไดแจกใหผูถือหุนทุกทาน และชูมือขึ้นเพ่ือรอใหเจาหนาที่ของธนาคารเดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนมานับคะแนน   เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอ่ืนเพ่ือความ
เหมาะสม    สําหรับการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  คัดคาน  และงด
ออกเสียงในแตละวาระเทานั้น และจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย   และงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม  สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ   สวนผูที่มา
ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะดวยนั้น  ธนาคารจะนับ
คะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ใหไวกับธนาคาร 
                   นอกจากนี้  ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะ
แลวเสร็จ   ดังน้ัน จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู
เขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว 
                   หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 

  
ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2551ซ่ึงประชมุ

เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผูถอืหุนทุก
ทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 

 
ผูถือหุนรายหนึ่งไดแจงวา ขอความในรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2551 หนา 3 

และหนา 4 มีการบันทึกคาํถามของผูถอืหุนบางขอไมตรงตามถอยคําที่ไดตั้งคาํถามไว จึงขอแกไขขอความในสวน
ของคําถามหนา 3 และหนา 4 ดังน้ี 

หนา 3 ขอความเดิม “คําถาม ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลาน
บาทเศษ  คําตอบในรายงานการประชุมอธิบายวาสาเหตุที่ขายได 300 ลานบาท เน่ืองจากทรัพยสินที่เหลือสวน
ใหญเปนที่ดินแปลงยอย ยากแกการขายนั้น ยืนยันวาเปนคําตอบตรงประเด็นหรือไม”  

แกไขเปน “คาํถาม ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 9 มีผูถือหุนถามวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลานบาทเศษ  แตเหตใุดธนาคารจึงขายไดประมาณ 300 ลานบาทเศษ      
คําตอบในรายงานการประชมุโดยรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนบัสนุนธุรกิจ ไดตอบไมตรงกับคําถาม   จึงขอ
ถามวาเหตุใดธนาคารจึงขายทรัพยสินรอการขายในป 2550 ไดเพียง 300 ลานบาทเศษ” 

ขอความเดิม “คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนธุรกิจ ยนืยันวาเปนคาํตอบที่
ถูกตอง และเสริมวา นอกจากเปนที่ดินแปลงยอยแลว ยังเปนที่ดินทีอ่ยูหางไกลจากเขตเมืองออกไปดวย จึงยากแก
การขาย” 

แกไขเปน  “คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ ตอบวา สาเหตุที่ขาย
ทรัพยสินรอการขายไดเพียง 300 ลานบาทเศษในป 2550 เน่ืองจากทรัพยสินรอการขายที่มีอยูสวนใหญเปนที่ดิน
แปลงยอยๆ ซ่ึงมีมูลคาต่ํา   ซ่ึงแมจะขายไดเปนจํานวนมากแตก็ไดเม็ดเงินรวมกันไมมาก  นอกจากนี้ ทรัพยสิน
บางสวนเปนที่ดินที่อยูหางไกลเขตเมืองออกไป จึงยากแกการขาย” 

ขอความเดิม  “คําถาม  สําเนารายงานการประชุมหนา 9 เรื่อง ลูกหนี้ราย บจก.เพรซิเดนท อะกริ
เทรดดิ้ง มีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนใหมภายหลงัไดรับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ลานบาทแลวน้ัน  
ธนาคารไดเรยีกหลักประกนัเพ่ิมอีกหรือไม” 
                    แกไขเปน      “คําถาม  สําเนารายงานการประชุมหนา 9  เรื่อง ลูกหนี้ราย บจก.เพรซิเดนท อะกริ
เทรดดิ้ง  มีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนใหมภายหลังไดรับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ลานบาทไปแลวน้ัน   
ขอถามวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนดังกลาวเปนการจงใจหรือไม  และธนาคารมีการเรียกหลักประกันเพ่ิม
หรือไม เพราะเดิมธนาคารไดใหสินเชื่อแกบริษทัไปโดยเชื่อถือในกลุมสหพัฒนฯ ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิม” 
                     
                    หนา 4  ขอความเดิม “คําถาม ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 10 ซ่ึงผูถือหุนถามวาการลงทุน
ใน CDO คุมคาหรือไม คําตอบที่ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมไมไดสรุปตามที่ถาม จึงมีความประสงคขอให
สรุปอยางเรียบงาย”   
                    แกไขเปน     “คําถาม   ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 10  ซ่ึงผูถือหุนถามวา การลงทนุใน 
CDO คุมคาหรือไม  คําตอบที่ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมไมไดตอบตามที่ถาม  จึงมีความประสงคขอให
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ตอบตามที่ถามดวย 
                    ประธานฯ ขอใหรองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนบัสนุนธุรกิจ ชวยประสานงานในรายละเอียด
ขอความที่ผูถอืหุนขอใหแกไข เพ่ือบันทึกไวในรายงานการประชุมครัง้น้ีตอไป  ผูถอืหุนรายยอยที่ขอแกไขขอความ
ในรายงานการประชุมตามที่กลาวขางตนเห็นพองดวย 
                    ผูถือหุนรายหนึ่งแสดงความเห็นวาผูถอืหุนที่แสดงความเห็นหรือมีขอซักถามตอที่ประชุมผูถอืหุน 
ควรแจงชื่อและนามสกุลของตนดวย  ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร สนับสนุนการแจงชื่อและนามสกุลของผู
แสดงความเหน็และผูถาม เน่ืองจากผูถือหุนที่แสดงความเห็นและมีขอซักถาม ควรรับผิดชอบในความเห็นหรือ
คําถามของตนเองนั้น  อยางไรก็ตาม ผูถือหุนบางรายมีความเหน็แยงวา ควรเปนสิทธิของผูถือหุนแตละรายวา
ประสงคจะออกนามและนามสกุลของตนในการแสดงความเห็นหรือตั้งคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนหรือไมก็ได  เม่ือ
ที่ประชุมไมมีความเห็นเปนประการอื่น จึงสรุปวา ผูถือหุนจะแจงชื่อและนามสกุลของตนกอนตั้งคําถามหรือแสดง
ความเห็นในที่ประชุมหรือไมก็ได 
                    ผูถือหุนรายหนึ่งแสดงความเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุนครั้งที่1/2551 มีสํานวนไม
สละสลวย ประธานฯพิจารณาแลวเห็นวาสํานวนในรายงานการประชุมมีความสละสลวยดีแลว ทั้งรูปแบบและการ
เรียบเรยีงมีมาตรฐานเดียวกับรายงานการประชุมของหนวยงานราชการและรฐัวสิาหกิจ บริษทัจดทะเบยีนอ่ืนๆ ซ่ึง
ประธานฯ เปนกรรมการอยูน้ันก็ใชสํานวนความในรายงานการประชุมทํานองเดียวกับรายงานการประชุมผูถือหุน
ของธนาคาร 
 
                    เม่ือไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุนเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชมุผูถือ
หุนรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 
ตามที่สงสําเนาแกผูถือหุนลวงหนาแลวน้ัน  

 
ที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 12 มิถนุายน 2551   โดยจะตองมีการแกไขรายงานการประชุมในหนา 3 และหนา 4 ตามที่มีผูถือหุนไดขอ
แกไขใหเรียบรอยดวย โดยประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 
5,932,663,462 หุน คิดเปนรอยละ 99.9997 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   ไมเห็นดวย 1,144 หุน 
คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   งดออกเสียง 17,482 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0003 ของผูถอืหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง    ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี 
                      
                    มติที่ประชมุฯ    
                    ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2551  
ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 
 
ระเบียบวาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
                              และพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
                               ประธานฯขออนุญาตผูถือหุนในการที่จะใหกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
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                       กรรมการผูจัดการใหญ เรียนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังน้ี 
                   คณะกรรมการธนาคารมีความประสงคที่จะใหมีการเพิ่มทุนของธนาคาร  เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงและแข็งแกรงใหแกธนาคาร  และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น รวมถึง
เพ่ือใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพ่ือรองรับการเสนอขาย
หุนตอผูถือหุนเดิมของธนาคาร  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 14/2551 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 มี
มติเห็นสมควรเสนอที่ป ร ะชุมวิส ามัญ ผูถื อ หุนพิจ ารณาอนุมัติ ให ธนาคาร เพิ่ มทุนจดทะ เบียนของ
ธนาคารจาก 25,030,127,182.50 บาท  เปนจํานวน 50,060,254,365 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
6,674,700,582 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท    และพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ดังน้ี 
         1. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมด จํานวน 6,674,700,582 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (“Rights Offering”) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารจะไดมีการกําหนดตอไป ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม โดยให
สามารถขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว (3.75 บาท) และราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ํากวาหุน
ละ 0.66 บาท (ราคาดังกลาวสะทอนมูลคาทางบัญชี(Book Value) ของหุนธนาคารที่ปรากฏตามงบ
การเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) โดยราคา 0.66 บาท เปนการ
กําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น 
          2. หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมแบบ Rights Offering ใหนําหุนที่เหลือไป
จัดสรรใหแกผูถือหุนทุกรายที่จองเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาหุนดังกลาวจะหมด  
        3. ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน  (ก )  ใหการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย 
CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ  (ข) ใหคณะกรรมการธนาคารมี
อํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) เชน วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร  (หรือวันที่กําหนดชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร) 
(ซ่ึงคาดวาจะเปนวันหลังจากวันสุดทายของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้ ง ห ม ด ข อ ง ธ น า ค า ร  ( T e n d e r  
O f f e r )  โ ด ย  C I M B  B a n k   ห รื อ วั น อื่ น ใ ด ที่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ห็ น ส ม ค ว ร ห า ก ก า ร ซื้ อ ข า ยหุ น
ธ น า ค า ร ร ะ ห ว า ง  C I M B  Bank และกองทุนฟนฟูฯไม เกิดขึ้นตามที่ธนาคารไดรับแจงเปนลาย
ลักษณอักษรจากกองทุนฟนฟูฯ )  ราคาเสนอขาย  ( ซึ่ งคาดวาจะถูกกําหนดในเวลาที่ ใกล เคียงกับ
ระยะเวลาการจองซื้อ)  ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระเงินคาหุน เปนตน  และ (ค) ใหคณะกรรมการธนาคาร  
กรรมการผูจัดการใหญ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจการดํา เนินการใดๆ   ลงนามในเอกสาร
ตางๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง ดําเนินการตางๆ  อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) รวมถึงการ
ใหขอมูล  ยื่นเอกสารหลักฐานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กระทรวงพาณิชยและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  ในกรณีที่ธนาคารไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนฟนฟูฯวา การซื้อขายหุนธนาคารระหวาง 
CIMB Bank และ กองทุนฟนฟูฯไมเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจดําเนินการออกและการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนของธนาคารใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) 
ตอไป  
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                   ผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
                   คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน แสดงความเห็นวาไดเคยคัดคานการขายหุนเพ่ิมทุนใหมี
สวนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว หากรักในกิจการก็ไมควรขายหุนเพ่ิมทุนโดยมีสวนต่ํากวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไว  เพราะหากขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว จะไมทราบวาตองใชเวลานานเพียงใดใน
การลางขาดทุนสะสม หรือลางสวนตางมูลคาหุน เพ่ือจะไดเงินปนผล ผูถือหุนรายดังกลาวเขาใจวาธนาคารมีความ
จําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยขายหุนเพ่ิมทุนแบบ Rights Offering ซ่ึงเปนเง่ือนไขของ CIMB Bank ในการ
ทํา Tender Offer ตอไป แตมีความเห็นวาธนาคารควรลางขาดทุนสะสมดวยการลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวเพ่ือใช
กําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนแบบ Rights Offering ครั้งน้ี  ดังน้ัน ไมเห็นดวยกับการขายหุนเพ่ิมทุนในราคาต่ํากวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  เน่ืองจากไมตองการใหเปนภาระในสวนที่ต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวน้ัน   
นอกจากนี้ ขอทราบวา CIMB ยอมาจากชื่อใด 
                   คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา ขณะน้ียังไมไดกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนที่ชัดเจน
แตอยางใด  ในการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนจะตองพิจารณาโดยผูเกี่ยวของทั้งหมดกอน รวมถึงผูถือหุนรายเดิม
และรายใหมดวย  อยางไรก็ตาม  การเพิ่มทุนจะตองสามารถรองรับ BIS Ratio ของธนาคารได   ทั้งน้ี BIS Ratio 
ของธนาคารไมควรต่ํากวารอยละ 12 –15   สวนความเห็นที่วา ควรขายหุนเพ่ิมทุนในราคาเทากับมูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไวน้ันเปนความเห็นที่นารับฟง  แตคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว เห็นวาวิธีการที่
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนนี้ เปนวิธีการที่ดีที่สุด  สําหรับชื่อ CIMB น้ัน ไมทราบยอมาจากชื่อใด เพราะใชชื่อน้ี
นานมากแลว กรณีของธนาคาร DBS ก็ใชชื่ออักษรภาษาอังกฤษนี้มานานแลวเชนกัน  อยางไรก็ตาม สถาบัน
การเงินบางแหงก็มีการใชอักษรภาษาอังกฤษ โดยไมไดยอมาจากชื่อใดๆ  
                   คําถาม  คุณสุขสันต ชุนศิลปเวท ผูถือหุน ถามวาการซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB 
Bank จะเกิดขึ้นสําเร็จหรือไม จะสามารถทราบผลเมื่อใด คาดวาจะเกินเดือนพฤศจิกายน 2551 หรือไม นอกจากนี้ 
ผูถือหุนขอทราบขั้นตอนในการอนุญาตใหตางดาวถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของธนาคาร  และหนวยงานใดของรัฐเปนผูพิจารณาอนุญาต  พรอมทั้งสอบถามความสําเร็จในการซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank วาจะมีความเปนไปไดประมาณรอยละเทาใด  
                  คําตอบ ประธานฯตอบผูถือหุนวา การซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank จะเกิดขึ้น
สําเร็จหรือไมขึ้นอยูวากระทรวงการคลังจะอนุญาตใหตางดาวถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารหรือไม   ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง    หาก 
ไดรับอนุญาต เงื่อนไขบังคับกอนก็สําเร็จ  ประธานฯยังไมไดพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  อยางไรก็
ตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบเงื่อนเวลาในการพิจารณา สําหรับเอกสารคําขอตางๆอยูที่
กระทรวงการคลังแลว   
                   คําถาม  คุณภูวนารถ ณ สงขลา ในฐานะตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาเหตุใดจึง
ไมลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวกอนแลวจึงจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนในลําดับตอไป  และขอทราบวา ธนาคารยังจะตอง
เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกกี่ครั้ง ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้แลว ธนาคารจะสามารถนําเงินเพ่ิมทุนไปใชได
นานเพียงใด 
                   คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา ไดตอบคําถามนี้แลววา คณะกรรมการพิจารณาขอดีขอเสีย
แลว จึงไดขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไวกอน เพ่ือความแข็งแกรงม่ันคงของธนาคาร   
แตก็ขอใหขอมูลเพ่ิมเติมวาเหตุที่ไมรอลดทุนโดยลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวกอนแลวจึงเพ่ิมทุนภายหลังน้ัน 
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เน่ืองจากหากใหรอลดทุนกอนแลวจึงจะเพิ่มทุนภายหลัง ขบวนการลดทุนมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
อยูมาก และตองใชเวลาคอนขางนาน เชน ตองสงหนังสือแจงบรรดาเจาหนี้ทั้งหมดลวงหนา โดยใหเวลาเจาหนี้ 2 
เดือนในการที่จะพิจารณาวาจะคัดคานการลดทุนจดทะเบียนหรือไม หากเจาหนี้ไมคัดคานจึงจะสามารถจดทะเบียน
ลดทุนจดทะเบียนตอกรมธุรกิจการคาตอไปได   จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนกอนโดยยังไมลดทุนจดทะเบียน  
ภายหลังเพ่ิมทุนจดทะเบียนแลว  BIS Ratio ของธนาคารนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 15   แตหากเศรษฐกิจดีขึ้น 
และมีความตองการสินเชื่อมากขึ้น การเพิ่มทุนครั้งน้ีก็จะสามารถอยูได 3-5 ป  อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะนําความเสี่ยง Market Risk มาพิจารณาควบคูกับทุกธนาคารอยางเทาเทียมกัน  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ BIS 
Ratio ของแตละธนาคารดวย 
                   คําถาม คุณภูวนารถ ณ สงขลา สอบถามเพิ่มเติมวา มีโอกาสที่ธนาคารจะลดมูลคาหุนที่จดทะเบียน
ไวภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีหรือไม เม่ือใด  
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบวา ในฐานะสวนตวั เห็นวา หากจะลดทุนจดทะเบยีนก็ไมนาจะ
มีปญหา แตมีเรื่องระยะเวลามาเกี่ยวของดวย ถาทําธุรกิจได คาดวาในป 2551 จะไมมีการประชุมวิสามัญผูถอืหุน
เพ่ือขออนุมัติลางสวนตางมูลคาหุน   อยางไรก็ตาม  คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูพิจารณาวาจะลางสวนตาง
มูลคาหุนหรือไม   หากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ ก็จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในป 2552  
                   คําถาม  ผูถือหุนแสดงความเห็นวา ตามหนังสือเชิญประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 
รายละเอียดในขอ 3. ระบุวา “ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุ (ก) ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน  
ดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคารโดย CIMB Bank อันเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาว
ดําเนินการแลวเสร็จ”   ดังน้ัน จึงขอถามวา การขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบยีนไวกอนที่เง่ือนไขในขอ (ก) ดังกลาวจะ
สําเร็จ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงยังไมนาจะมีผล เน่ืองจากตองรอใหเง่ือนไขดังกลาวมาสําเร็จลงกอน จึงควร
สอบถามความชัดเจนตอกระทรวงการคลัง 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวาในการพิจารณาวาจะอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนใน
ธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคารหรือไม กระทรวงการคลังจะตองพิจารณา
อยางรอบคอบ ซ่ึงก็มีบางกระแสขาววาจะพิจารณาเสร็จไดในเร็วๆน้ี แตบางกระแสขาวก็วาจะใชเวลาพิจารณาอีก 
1-2 เดือน ซ่ึงก็ไมมีผูใดยืนยันความชัดเจนได   การที่ขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอที่ประชุมผูถือหุนไวกอน   จึง 
เปนเรื่องที่ดี เพราะหากมีความจําเปนใดๆเกิดขึ้น ก็มีความพรอมที่จะสามารถดําเนินการไดทันที แตหากรอทราบ
ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังกอน แลวจึงเสนอขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอที่ประชุมผูถือหุนใน
ภายหลัง  จะเสียเวลาไปเกินสมควรโดยไมมีการเตรียมความพรอมไวกอน 
                   คําถาม หากเงื่อนไขบังคบักอนในสัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทนุฟนฟูฯ กับ CIMB Bank ไม
สําเร็จ การประชุมผูถือหุนครั้งน้ีจะมีผลหรอืไม 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวา ยังไมไดเห็นสัญญาซื้อขายหุนธนาคารระหวางกองทุน
ฟนฟูฯกับ CIMB Bank  แตหากมีการกําหนดเวลาไวในสัญญาซื้อขายหุน ก็นาจะตออายุได ไมนาจะเปนประเด็นที่
ตองกังวล อยางไรก็ตาม แมการซื้อขายหุนธนาคารระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank ไมเกิดขึ้น การออกและ
จัดสรรหุนเพ่ิมทุนของธนาคารก็ยังคงดําเนินการตอไป 
                   คุณสถาพร ผังนิรันดร เห็นวาการขอมติอนุมัตเิพ่ิมทุนจดทะเบียนไวกอนเพื่อสะดวกและความ
คลองตวัแกฝายบริหารในการดําเนินงาน เน่ืองจากไมแนนอนวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะลงนามอนุญาต
ใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคารเมื่อใด  แตก็ขอ
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ฝากเรื่องราคาขายหุนเพ่ิมทุนวาไมควรขายในราคาต่าํกวามูลคาหุนที่จดทะเบยีนไว เพ่ือไมทาํใหมูลคาหุนทางบัญชี 
(Book Value) ต่ํากวาปจจุบัน สําหรับการที่มีผูมาประชุมเกิน 5 คน ไมทราบวาจะมีความผิดตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉนิหรือไม 
                   กรรมการผูจัดการใหญ ไดใหขอมูลวา CIMB Bank ไดเขามาเจรจารายละเอยีดตางๆกับธนาคาร
หลายรอบ ซ่ึงมีกรรมการที่เปนตวัแทนของ TPG Newbridge อยูรวมในการเจรจาดวย  ไดรับยืนยันจาก CIMB 
Bank วาจะสนับสนุนการเพิ่มทุนของธนาคารประมาณ 6,000 ลานบาท  ดังน้ัน การขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอ
ที่ประชุมผูถือหุนไวกอน หากมีความจําเปนใดๆเกิดขึน้ ก็จะทําใหมีความคลองตัว สามารถดาํเนินการไดทนัทีโดย
ไมปลอยใหเวลาเนิ่นนานออกไป ไมติดขัดปญหาใดๆ เปนการสรางระบบที่สามารถเดินตอไปขางหนาไดดีที่สุด 
และประเด็นสาํคัญที่สุดคือตองดําเนินการตามนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่ตองการใหธนาคารพาณชิย
ของประเทศไทยมีความแขง็แกรง  สําหรับการขายหุนเพ่ิมทุนในราคา Par Value มูลคาหุนที่จดทะเบยีนไวน้ัน ไม
แนใจในวธิีการคิดของหนวยงานราชการ  และไมสามารถรองขอใหหนวยงานราชการมาซื้อหุนเพ่ิมทุนในราคา Par 
Value ในขณะที ่Book Value อาจจะยังไมถึง  เน่ืองจากกระบวนการอนุมัติของทางราชการเขมงวดมาก  สําหรับ
ประเด็นที่ผูถอืหุนถามวา การมาประชุมผูถือหุนวันน้ีเกิน 5 คน จะมีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินหรอืไมน้ัน ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการทําหนังสือแจงตอสถานีตํารวจ
แลว วาการประชุมในวันน้ี เปนการประชุมผูถือหุนของธนาคาร ไมใชเปนการประชุมทางการเมือง จึงสามารถ
ดําเนินการประชุมได 
                   คําถาม   การที่ตั้งราคาขายหุนเพ่ิมทุนหุนละ 0.66 บาทเปนราคาที่คอนขางต่ํา  หากที่ประชมุผูถือ
หุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร  ทาง CIMB Bank จะกําหนดราคาเพิ่มทุนที่ต่ําหรือไม  หากจะ
กําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทนุในราคาสูงกวาราคา 0.66 บาทตอหุนจะไดหรือไม เหตุใดจึงตองกําหนดราคาขั้นต่ําไว 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญเรียนที่ประชุมผูถือหุนวา ราคาหุนละ 0.66 บาทเปนการกําหนด
ราคาขั้นต่ําตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 52   ซ่ึงกําหนดใหบริษัทสามารถขายหุนต่ํากวามูลคา
หุนที่จดทะเบียนไวก็ได แตตองกําหนดอัตราสวนลดไวแนนอน ดังน้ัน ราคาหุนละ 0.66 บาทจึงไมใชราคาขาย  แต
ราคาหุนละ 0.66 บาท  เปนราคาที่สะทอนมูลคาทางบัญชี (Book Value) ของหุนธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงิน 
กอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551   อยางไรก็ตาม ขณะน้ียังไมไดกําหนดราคา
ขายหุนเพ่ิมทุน  กรณีที่มีผูแสดงความเห็นวาควรขายหุนเพ่ิมทุนตามราคามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวน้ัน เปน
ความเห็นที่ดี ซ่ึงกรรมการผูจัดการใหญก็ปรารถนาใหขายหุนเพ่ิมทุนในราคามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  แตหาก
กําหนดราคาขายเทากับมูลคาหุนที่จดทะเบียนไว ผูถือหุนจะมีความสนใจที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือไม 
                   มีผูถือหุนแสดงความเห็นดวยที่จะขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไวกอน                
                   คําถาม  กองทุนฟนฟูฯขายหุนแก  CIMB Bank ในราคาหุนละเทาใด 
                   คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา การขออนุมัติตอทีป่ระชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ไวกอนเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ  เน่ืองจากธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายตองการใหธนาคารพาณิชยมีความ
แข็งแกรงม่ันคงอยางแทจริง   แตกรณีที่ยังไมมีการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุน  เน่ืองจากจะตองหารือกับผูถือหุน
รายใหญดวย  สําหรับราคาหุนที่กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯขายให CIMB Bank น้ัน ขายในราคาหุนละ 2.10 บาท   
                   คําถาม มีผูถือหุนแสดงความเห็นวา  มีความประสงคใหการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารมี
ความสําเร็จ  แตไมอยากใหเหน่ือยในการที่จะขายหุนเพ่ิมทุนในราคาเทากับมูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  อยางไรก็
ตาม การที่กองทุนฟนฟูฯขายหุนของธนาคารแก CIMB Bank ในราคาหุนละ 2.10 บาท  ราคาดังกลาวนาจะใชเปน
บรรทัดฐานในการกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนครั้งน้ี   อน่ึง ขอสอบถามวา CIMB Bank ซ้ือหุนธนาคารจากกองทุน
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ฟนฟูฯทั้งหมดหรือไม  ผูถือหุนรายยอยเคยสอบถามประธานฯในการขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารครั้ง
ที่แลววา ภายหลังการเพิ่มทุนแลว จะตองมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม  จําไดวาประธานฯเคยตอบวาการเพิ่มทุนครั้งที่
แลว นาจะสามารถใชได 1 ป แตบัดนี้เวลาผานไปยังไมถึง 1 ป  ก็ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถอืหุนเพ่ือเพ่ิมทุนจด
ทะเบยีนอีก    สําหรับราคา 0.66 บาท คํานวณจากการใชราคาหุนเพ่ิมทุนคราวที่ผานมาหุนละ 1.34 บาทหารดวย 
2 หรือไม  และขอสอบถามวา  หากมกีารเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีแลว  ธนาคารจะมีทุนสาํรองใชไดอีกกี่ป  แต
หากไมเพ่ิมทุนจดทะเบียน ธนาคารจะสามารถอยูไดอีกกี่เดือน กระทรวงการคลังไดอนุมัติการเพิ่มทุนของธนาคาร
ในครั้งน้ีดวยหรือไม 
                   คําตอบ ประธานฯตอบผูถือหุนวา  CIMB  Bank ซ้ือหุนที่กองทุนฟนฟูฯถืออยูในไทยธนาคาร
ทั้งหมด  สวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีแลว ธนาคารจะสามารถใชไดนานเพียงใดนั้น ขณะน้ียังไมทราบ แตการ
เพ่ิมทุนเพ่ือให BIS Ratio ของธนาคารอยูในเกณฑประมาณรอยละ 12-14   สําหรับราคา 0.66 บาท ไมไดคํานวณ
จากการใชราคาหุนเพ่ิมทุนคราวที่ผานมาหุนละ 1.34 บาทหารดวย 2  แตเปนราคาสะทอนมูลคาทางบัญชีของหุน
ธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2551 และเปน
การกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น  สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนเปนเรื่องทีต่องขอมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ไมใชขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
                   กรรมการผูจัดการใหญตอบชี้แจงเพ่ิมเตมิวา ปจจุบัน หากยังไมมีการเพิ่มทุนจดทะเบยีน ธนาคารก็
ยังสามารถดําเนินกิจการตอไปได  และไมวา CIMB Bank จะถือหุนในธนาคารหรอืไม  ธนาคารก็จะมีการเพิ่มทุน
จดทะเบียน   สําหรับราคา 0.66 บาท ไมไดคํานวณจากการใชราคาหุนเพ่ิมทุนคราวที่ผานมาหุนละ 1.34 บาทหาร
ดวย 2  แตเปนราคาสะทอนมูลคาทางบัญชีของหุนธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และเปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น หากใชราคาอื่น
กําหนดเปนราคาขั้นต่ํา จะไมมีฐานขอมูลใดในการอางอิงวาเหตุใดจึงเปนราคานัน้  สวนเพิ่มทุนรอบนี้แลวจะใชได
นานเพียงใด ไมมีผูใดทราบ แตเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวานาจะอยูตอไดอีก ไมตองเพ่ิมทุนใหมเรว็   แตปญหาเศรษฐกิจ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเสียหายมากและลึกกวาที่คาดไว  และมีผลกระทบตอธนาคารทัว่โลกซึ่งไดรับความ
เสียหายรวมกนัแลวประมาณ 503,000 ลานเหรียญสหรัฐ จึงไมแนนอนวาในไตรมาสตอไป จะมีสถาบันการเงินใด
ไดรับผลกระทบจากปญหา CDO เพ่ิมขึ้นอีกหรือไม  แตธนาคารก็ไดจัดการปญหา CDO เรียบรอยแลว มีขอมูล
จากหนังสือ Newsweek ระบวุารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับวา ไมมีการดู
ปญหา CDO มากอน เพราะไมมีใครคาดคิดมากอนวา ปญหา CDO จะกระทบตอสถาบันการเงนิมากมาย 
                   คําถาม    CIMB Bank จายคาซื้อหุนแกกองทุนฟนฟูฯหรือยัง  
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา CIMB Bank ทําสัญญาซือ้ขายหุนกับกองทุน
ฟนฟูฯ อยูระหวางรอกระทรวงการคลังของไทยอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 
ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคารกอน จึงจะชําระเงินคาหุนในภายหลัง  ในสวนของทางการประเทศ
มาเลเซียไดอนุมัติให CIMB Bank ลงทุนในไทยธนาคารแลว   ขั้นตอนในขณะนี้อยูระหวางรอรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง 
                   คําถาม  ผูถือหุนขอทราบความชัดเจนวา กองทุนฟนฟูฯจะขายหุนธนาคารแก CIMB Bank 
แนนอนหรือไม 
                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา กองทุนฟนฟูฯจะขายหุนธนาคารแก CIMB Bank 
แนนอน   และ CIMB Bank มีพันธะกรณีจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) 
                   คําถาม    CIMB Bank จะชําระเงินคาซือ้หุนแกกองทุนฟนฟูฯวันใด 
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                   คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบผูถือหุนวา ไมเห็นสัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ 
CIMB Bank แตมีกําหนดเวลาชําระเงินภายหลังจากกระทรวงการคลังอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคาร
ไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร 
                   คําถาม  ผูถือหุนสอบถามประธานฯวาภายในสิ้นป 2551 การซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ 
CIMB Bank จะสําเร็จเสร็จสิ้นหรือไม 
                   คําตอบ  ประธานฯตอบผูถือหุนวา กองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank มีขอตกลงจะทําการซื้อขายหุน
ใหเสร็จสิ้นภายใน 180 วนั โดยจะชําระเงินคาหุนตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหตางดาวสามารถถือ
หุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคาร  อยางไรก็ตาม การซื้อขายหุนเปน
เรื่องระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank ไมเกี่ยวของกับคณะกรรมการธนาคาร  แตคณะกรรมการธนาคารมี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของ 
                   คาํถาม   หากครบกําหนด 180 วันแลว  การซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯกับ CIMB Bank ยัง
ไมสําเร็จ  จะยกเลิกการซื้อขายหุนหรือไม 
                   คําตอบ   ประธานฯตอบวา คําถามนี้จะตองถามกองทุนฟนฟูฯ  อยางไรก็ตาม หากไมมีการซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯ กับ CIMB Bank  ก็จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบยีนตอไป   ในสวนของการติดตามความ
คืบหนาการพจิารณาของกระทรวงการคลงั  ประธานฯก็ไดชวยติดตามเรื่องดังกลาวดวย 
                   คําถาม ผูถือหุนสอบถามตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯวา มีการติดตามหรือเรงรัดการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังหรือไม หากมีการติดตาม ไดติดตามจากหนวยงานใด และสอบถามขอมูลเปรียบเทียบการขาย
หุนของกองทุนฟนฟูฯในธนาคารเอเชีย 
                   คําตอบ ตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯตอบผูถือหุนวา ไดติดตามความคืบหนาการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังมาโดยตลอด แมในวันน้ี กอนเขาประชุมผูถือหุนกไ็ดติดตามเชนกัน  สวนการขายหุนของกองทุน
ฟนฟูฯในธนาคารเอเชีย  ตวัแทนไมไดจัดเตรียมขอมูลมาดวย 
  
                  ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา ยังมีผูถือหุนประสงคจะแสดงความเห็นหรือสอบถาม
ประการใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม  ปรากฏวาไมมีผูใดมีคําถามอีก 
                  เม่ือไมมีผูใดซักถามอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน            
และพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดย
ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน 
                       ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                   ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,937,095,844 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9829 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 946,000 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0159 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง 70,244 หุน คิดเปนรอยละ 0.0012 ของผูถือ
หุนที่เขาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง   ไมมีสิทธิออกเสียง  ไมมี 
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                    มติที่ประชมุฯ 
                   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย 
CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ  และพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4.  
                            เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
                
          ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่
เสนอขออนุมัติในวาระที่ 2  คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
                   “ ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 50,060,254,365 บาท (หาหม่ืนหกสิบลานสองแสนหาหม่ืนสี่พัน
สามรอยหกสิบหาบาทถวน) แบงออกเปน 13,349,401,164 หุน (หน่ึงหม่ืนสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่ง
พันหนึ่งรอยหกสิบสี่หุน) มูลคาหุนละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบหาสตางค) โดยแบงออกเปน:    
หุนสามัญ 13,349,401,164 หุน (หน่ึงหม่ืนสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบสี่หุน)"  
                   
                  ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามประการใดหรือไม  ปรากฏวา
ไมมีผูใดมีคําถาม   ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง   ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
โดยทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน 
                        
                  ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                    
                   ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,937,695,944 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9930 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 300,900 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0051 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง 115,244 หุน คิดเปนรอยละ 0.0019 ของผู
ถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง   ไมมีสิทธิออกเสียง   ไมมี   
                 
                   มติที่ประชมุฯ 
                  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 
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ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณา และอนุมัติการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุน  
                              ซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights  Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม   โดยให 
                              สามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได    ทั้งน้ี  
                              ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะไมต่ํากวาราคา 0.66 บาทตอหุน  
 
                       ประธานฯ ขออนุญาตผูถือหุนในการที่จะใหกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอชี้แจง ขอเชิญกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
                    
                   กรรมการผูจัดการใหญเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมดังน้ี 
                  เน่ืองจากในวาระที่ 2 ธนาคารไดขอมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน  6,674,700,582 หุน   ดังน้ัน   ในวาระนี้จึงขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนให
มีการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาว เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารจะไดมีการกําหนด
ตอไป  ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม โดยใหสามารถขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว 3.75 บาท  
และราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท (ราคาดังกลาวสะทอนมูลคาทางบัญชี (Book Value) ของ
หุนธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) โดย
ราคา 0.66 บาท เปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น  
 
                       ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามประการใดหรือไม  ปรากฏวา
ไมมีผูใดมีคําถาม  ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจาณาอนุมัติการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามที่กรรมการ
ผูจัดการใหญไดนําเสนอ โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่
ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน 
                         
                       ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,937,946,944 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9972 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 164,900 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0028 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง 244 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุน
ที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   ไมมีสิทธิออกเสียง   ไมมี 
   
                   มติที่ประชมุฯ 
                  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
จํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม  โดยใหสามารถขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได   ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวจะไมต่ํา
กวาหุนละ 0.66 บาท โดยราคา 0.66 บาท เปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น หากมีหุนเหลือจากการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมแบบ Rights Offering ใหนําหุนที่เหลือไปจัดสรรใหแกผูถือหุนทุกรายที่จองเกินสิทธิ
ตามสัดสวนการถือหุนจนกวาหุนดังกลาวจะหมด   และในการ เสนอขายหุนสามัญเ พิ่มทุน   (ก )  ใหการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดําเนินการภายหลังจากการซื้อหุนของธนาคารโดย CIMB Bank จาก
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมด
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ของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุนดังกลาวดําเนินการแลว
เสร็จ  (ข) ใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการออก
และเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) เชน วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร (หรือวันที่กําหนดชื่อผูถือหุนที่ มี
สิทธิจองซื้อหุนสามัญของธนาคาร) (ซ่ึงคาดวาจะเปนวันหลังจากวันสุดทายของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ธ น า ค า ร ( T e n d e r  O f f e r ) โ ด ย  C I M B  B a n k  ห รื อ วั น อื่ น ใ ด ที่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เ ห็ น ส ม ค ว ร  ห า กก า ร ซื้ อ ข า ยหุ น ธ น า ค า ร ร ะ ห ว า ง  C I M B  Bank และกองทุนฟนฟูฯไม เกิดขึ้น
ตามที่ธนาคารไดรับแจง เปนลายลักษณอักษรจากกองทุนฟนฟูฯ )  ราคา เสนอขาย  ( ซึ่ งคาดวาจะ
ถูกกําหนดในเวลาที่ ใกล เคียงกับระยะเวลาการจองซื้อ)  ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระเงินคาหุน เปนตน  
และ (ค) ใหคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการผู จัดการใหญ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจการ
ดําเนินการใดๆ  ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Rights Offering) รวมถึงการใหขอมูล  ยื่นเอกสารหลักฐานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   ในกรณีที่ธนาคารไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุน 
ฟนฟูฯวา การซื้อขายหุนธนาคารระหวาง CIMB Bank และ กองทุนฟนฟูฯไมเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการธนาคารมี
อํานาจดําเนินการออกและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ตอไป  
  
ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 9 

 
                   ประธานฯนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา  ตามที่กองทุนฟนฟูฯไดตกลงขายหุนจํานวน 
2,811,862,559 หุน หรือเทากับรอยละ 42.1271 ใหกับ CIMB Bank ตามสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2551 ซ่ึงจะมีผลทําใหอัตราสวนการถือหุนของนิติบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  เน่ืองจากขอบังคับขอ 9 ของธนาคารไดกําหนดหามการโอนหุนใดๆ ซ่ึงจะมีผลทําให
ตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ดังน้ัน เพ่ือใหการโอนหุนของกองทุน
ฟนฟูฯใหแก CIMB Bank สามารถดําเนินการได จึงจําเปนที่จะตองแกไขขอบังคับขอ 9 ของธนาคาร ซ่ึงจะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคาร ในหมวด 3  เร่ือง การโอนหุน ขอ 9 โดยรางขอบังคับใหมของธนาคารนั้น 
ธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว  อยางไรก็ตาม การยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ
ดังกลาว จะกระทําไดตอเม่ือ 
                  1. ธนาคารไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหตางดาวถือหุนของธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  และไดรับอนุมัติในหลกัการจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
                  2. ธนาคารไดรับหนังสือยืนยันจากกองทุนฟนฟูฯ วาเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB Group Sdn Bhd ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ไดมีการดําเนินการ
ครบถวนหรือไดรับการผอนผันแลว (ยกเวนเง่ือนไขเก่ียวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของ
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ธนาคาร) โดยกองทุนฟนฟูฯ จะตองแจงใหธนาคารทราบถึงวันที่กองทุนฟนฟูฯประสงคจะทําการโอนหุนธนาคารให 
แก CIMB Bank ดวย 
                        

                               ผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
                    
                   คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร สอบถามรายละเอียดขอตกลงและเงื่อนไขตางๆในสัญญาซื้อขายหุน
ระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 
                   คําถาม ผูถือหุนรายยอยสอบถามวา การที่ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือแกไขขอบังคับของ
ธนาคารขอ 9 แสดงวา มีความมั่นใจวาการซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB จะเกิดขึ้นไดสําเร็จใช
หรือไม และเปนการดําเนินการเพื่อ CIMB หรือไม  นอกจากนี้ ขอทราบผลดีและผลเสียของการแกไขขอบังคับของ
ธนาคารขอ 9 ดวย 
                    
                   คําตอบ ประธานฯ ตอบผูถือหุนวา ยังไมเคยเห็นสัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ 
CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 แตการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนในการแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 
9 ไวกอน เปนการเตรียมการรองรับไวกอน หากกระทรวงการคลังอนุญาตใหตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารได
เกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคาร การซื้อขายหุนก็จะดําเนินการไดโดยไมขัดตอ
ขอบังคับของธนาคาร คือผูถือหุนตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารรวมกันไดเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของธนาคาร และการเพิ่มทุนก็สามารถดําเนินการตอไปไดดวย ในการนี้ ตัวแทนกองทุนฟนฟูฯไดให
ขอมูลวา สัญญาซื้อขายหุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เปนสัญญาซื้อขายที่
มีเง่ือนไขบังคับกอนวา การชําระเงินคาหุน จะดําเนินการตอเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุญาตใหตาง
ดาวสามารถถือหุนในธนาคารไดเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของธนาคาร  หากไมไดรับ
อนุญาตดังกลาว การซื้อขายหุนก็จะไมเกิดขึ้น   
                   คุณสถาพร ผังนิรันดร แสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา ธนาคารไดแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการแกไข
ขอบังคับของธนาคารขอ 9 ในเอกสารแนบเพิ่มเติมแกผูถือหุนภายหลัง ในการประชุมคราวหนา หากมีรายละเอียด 
ขอใหธนาคารสงรายละเอียดพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
                   ประธานฯ แจงวา การประชุมผูถือหุนคราวตอไป หากมีรายละเอียดเงื่อนไข ก็จะจัดสงแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
                         
                        ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา ยังมีผูถือหุนประสงคจะแสดงความเห็นหรือสอบถาม
ประการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม  ปรากฏวาไมมีผูใดมีคําถามอีก  เม่ือไมมีผูใดซักถาม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 9   โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดย
ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน              
                       ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
                    
 
 



 

                          - 15 -  

                   ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,938,084,188 หุน 
คิดเปนรอยละ 99.9995 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง   ไมเห็นดวย 27,900 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0005 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสทิธิออกเสียง     งดออกเสียง  ไมมี    ไมมีสิทธิออกเสียง   ไมมี 
   
                   มติที่ประชมุฯ 
                  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติแกไขขอบังคับของธนาคารขอ 9 ตามที่เสนอขางตน  อยางไรก็ตาม การ
ยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับดังกลาวจะกระทําไดตอเม่ือ 
                  1. ธนาคารไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหตางดาวถือหุนของธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  และไดรับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
                   2. ธนาคารไดรับหนังสือยืนยันจากกองทุนฟนฟูฯ วาเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
หุนระหวางกองทุนฟนฟูฯและCIMB Group Sdn Bhd ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ไดมีการดําเนินการ
ครบถวนหรือไดรับการผอนผันแลว (ยกเวนเง่ือนไขเก่ียวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของ
ธนาคาร) โดยกองทุนฟนฟูฯ จะตองแจงใหธนาคารทราบถึงวันที่กองทุนฟนฟูฯประสงคจะทําการโอนหุนธนาคารให 
แกCIMB Bank ดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอ่ืน (ถามี) 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมน้ีพิจารณาหรือไม 
                    มีผูถือหุนไดแสดงความหวงใยตอบุคลากรคนไทย ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให
ตางดาวถือหุนในธนาคารเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  
                    คําถาม มีผูถือหุนสอบถามวา หากตางดาวถือหุนในธนาคารเกินกวาตั้งแตรอยละ 80 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร จะมีการยกเลิกการเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยหรือไม  

คําตอบ ประธานฯตอบวา อยูที่นโยบายของผูถือหุนใหม ซ่ึงขณะนี้ยังไมทราบ 
คําถาม  ผูถือหุนขอทราบขอมูลเกี่ยวกับ CIMB Bank 

                    คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลดังน้ี CIMB Bank เปนสถาบันการเงนิชั้นนําที่มีขนาด
สินทรัพยใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย มีสินทรัพยประมาณ 57,000 ลานเหรียญสหรฐั มีมูลคาตลาดกวา 
10,000 ลานเหรียญสหรัฐ  เปนอันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  และมีเครือขายสาขาในหลาย
ประเทศในภูมิภาคนี้ มีความแข็งแกรงดานธุรกิจการเงนิที่สําคัญหลายดาน เชน ดานการบริหารเงิน  Consumer 
Banking  รวมถึงการดําเนินธุรกิจดาน Micro Finance ดวย 

คําถาม ผูถือหุนขอทราบวา ธนาคารขาดทุนจากการลงทุนใน CDO เปนจํานวนประมาณเทาใด 
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา ธนาคารไดขาย CDO ในราคา 30% ขาดทุนประมาณ 183 

ลานเหรียญสหรัฐ 
คําถาม ผูถือหุนถามกรรมการที่เปนตัวแทนจาก TPG Newbridge วา หาก CIMB Bank เขาถือ

หุนในธนาคารแลว ผูถือหุนกลุม TPG Newbridge จะยังคงลงทุนในธนาคารตอไป เชน จะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือไม 
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คําตอบ คุณวาทนันท พีเทอรสิค ซ่ึงเปนกรรมการที่เปนตัวแทนจาก TPG Newbridge ตอบวา
ขณะน้ียังไมสามารถตอบคําถามนี้ จะตองรอพิจารณาหลังจากกระบวนการขออนุญาตตางๆสําเร็จกอน แตอยางไร
ก็ตาม การจะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือไม จะพิจารณาเชนเดียวกับผูถือหุนทั่วๆไป  
                   
                   เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก 
ประธานฯจึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 

  
 
                                ลงชื่อ         ทวี  บุตรสนุทรทวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม                              

              (นายทวี  บุตรสุนทร) 
 
 
 
                                    ลงชื่อ        ฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/ 
                                                 (นายฐาภพ คลี่สุวรรณ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
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