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หนังสือนัดประชุมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 15 

 
สิ่งที่สงมาดวยประกอบการพิจารณาวาระการประชุม 
ลําดับที่  1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552  (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 
ลําดับที่  2. หนังสือรายงานประจําป 2551 จํานวน 1 เลม    (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3) 
ลําดับที่  3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง    

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7) 
 
เอกสารประกอบการเขารวมประชุม 

1. คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเขารวม
ประชุมในการประชุมผูถือหุน 

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
3. ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
6. ขั้นตอนการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



















                                        
  เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1 

 

                                                                                   ราง 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

ของ    

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

----------------- 

  ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 (“ที่ประชุม”)  เมื่อวันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552   เวลา 
16.00 น. ณ หองประชุมใหญ  ชั้น  23   ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ไทยธนาคาร” หรือ “ธนาคาร”) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 44  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

กรรมการผูเขาประชุม 

 1. นายทวี          บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
 2. นายชิน หยวน หยิน รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 
 3. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง        กรรมการ 
 4. นายเคนนี คิม                           กรรมการ 
                    5. นายปรีชา อุนจิตต ิ กรรมการ                       
 6. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม          กรรมการอิสระ 
                    7. นายเตชะพิทย   แสงสิงแกว          กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายธาริน ทิวาร ี กรรมการอิสระ 
 9. นายชัชวาล      เอ่ียมศิริ              กรรมการอิสระ 
 10.นางวาทนันทน  พีเทอรสิค           กรรมการ  

ผูบริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ผูเขาประชุม 

 1. นางดวงพร      สุจริตานุวัต          รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ  
 2.  นายเอกชัย      ติวุตานนท         รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ 
 3.  นายสุรชัย     จิตตรัตนเสนีย    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย 
                                                                   และ  รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ  
                                                                   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม                                                  
 4. นายลี เต็ก เส็ง               รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบัน 
 5. นายพิพัฒน      เอ่ียมชีรางกูร       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานเทคโนโลยี 
 6. นางปนุท          ณ เชียงใหม        ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
                                                                   รักษาการสายบริหารความเสี่ยง                  
 7. นายนึกรัก        ใบเงิน               ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการ 
                           และ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
                          ดานพัฒนาองคกร 
                    8. นางสาวอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกูล    ผูอํานวยการสํานักวางแผน 
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ผูสอบบัญชีผูเขาประชุม 

                   บริษัท เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด  โดย  
                   1. นางยุพดี  สัจจะวรรณกุล 
                   2. นางสาววไลพร ตรีวุฒิกุล            

ที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม 

                   บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายวีระวงค ชินวัฒน แอนด เพียงพนอ จํากัด  โดย 
 1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา  

2. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร 
3. นางสาวเยาวโรจน กลิ่นบุญ 
4. นายสยาม สีวราภรณสกุล 

ที่ปรึกษาทางการเงินเขารวมประชุม 

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด  โดย 
1. นายสิทธิไชย มหาคุณ 
2. นางมณฑนรรห โชติวานิช 
3. นายอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร 
4. นายสาวิตร ศรีศรัณยพงศ 
5. นางสาวสลิล  สายพัฒนา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเขารวมประชุม                   

                   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด   โดย 
1. นายสุรเดช เกียรติธนากร 
2. นายวรรณวุฒิ อภินันทรัตนากูล 
3. นายปริญญา บวรพนมศักด์ิ 
4. นายภานุ อรุณสมิทธ ิ

                    

                   นายทวี บุตรสุนทร  ประธานกรรมการ  ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเองและมอบฉันทะ รวมจํานวน 96 ราย  นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 6,264,196,887 หุน  คิดเปนรอยละ 
93.8499  ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  ครบองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร  จึงขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

เริ่มประชุม เวลา 16.00  น. 

                   ประธานฯขอใหนายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้ 

 ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผูถือหุน   ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  และในแตละวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม  กรณีถาไมมีผูถือหุนทานใด



 

                          3  

คัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง    ประธานฯจะสรุปในวาระนั้น ๆ วาผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่
นําเสนอ     กรณีหากมีผูถือหุนผูใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนใหเปนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กาเครื่องหมายถูก()  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนซึ่งแจกให
ไป และชูมือข้ึนเพ่ือรอใหเจาหนาที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนมานับคะแนน    
                   เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอ่ืนเพ่ือความเหมาะสม     
                   สําหรับการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงคัดคาน ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น และจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย   และงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม  สวนผูถือหุนที่ไมไดออกเสียงคัดคาน ไมเห็นดวย และงดออกเสียงถือวาเปนคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ   
                   สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบ
ฉันทะดวยนั้น  ธนาคารจะนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ใหไวกับธนาคารดวย 
                   นอกจากนี้  ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะ
แลวเสร็จ   ดังนั้น จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู
เขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว 
                   ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้  
                      
วาระที่ 1          พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2551 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่2/2551ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม
วิสามัญผูถือหุนแลว 

                             เมื่อไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2551 ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ตามที่สงสําเนาแกผูถือหุนลวงหนาแลวนั้น  

ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน  6,264,377,187 
หุน คิดเปนรอยละ 100 ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

                   มติที่ประชุม    
                   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 

กอนที่จะเริ่มการประชุมในวาระที่ 2 ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 
4 เปนเรื่องที่เก่ียวกับแผนการปรับโครงสรางทุนของธนาคาร ดังนั้น เพ่ือที่ใหผูถือหุนสามารถเขาใจภาพรวม
ทั้งหมดอยางชัดเจน ประธานฯ จึงขออนุญาตผูถือหุนในการที่จะใหที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็ม
บี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด นําเสนอชี้แจง โดย นายสิทธิไชย มหาคุณ เปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
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 นายสิทธิไชยนําเสนอตอที่ประชุมวา ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงที่รอยละ 5.94 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกําหนดที่รอยละ 8.5  
  ธนาคารรับทราบวา ธนาคารมีความตองการทางดานเงินทุน จึงมีการเสนอใหมีการปรับโครงสราง
ทุนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอซึ่งจะเปนการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถานะเงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในสวนของธุรกิจและ
การดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

แผนการปรับโครงสรางทุนของธนาคาร จํานวน 5,000 ลานบาท ในครั้งนี้ ประกอบดวย 2 สวน
หลักดังนี้ 

การระดมทุน 
           (1) การเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแต
ละรายถืออยูในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมที่ราคา 0.38 บาทตอหุน ซึ่งจะคิดเปนจํานวนรวม 2,536 ลานบาท 
(“Rights Offering”) 

(2) การออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
(“Hybrid Tier 2”)  ในวงเงินไมเกิน 2,500 ลานบาท (“การออก Hybrid Tier 2”) 

การลดทุนจดทะเบียน 
การลดทุนจดทะเบียนโดยการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุน

จดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท (“การลดทุนจด
ทะเบียน”) 
  อนึ่ง ในการเพ่ิมทุนในลักษณะ Rights Offering ในครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายจาก
เดิมที่กําหนดราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนหุนละ 0.38 บาท โดยเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่
เก่ียวกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนยังคงเดิม  
 นอกเหนือจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีการ
ออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (“Hybrid 
Tier 2”) ในวงเงินไมเกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันหารอยลานบาท) (“การออก Hybrid Tier 2”) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นคงของสถานะ
เงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในสวนของธุรกิจและการ
ดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได  
  ลักษณะการออก Hybrid Tier 2 ครั้งนี้ จะเปนการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิ อายุ 10 ป มูลคา 
2,500 ลานบาท ซึ่งการออก Hybrid Tier 2 ในครั้งนี้เปนการออกในจํานวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ที่ธนาคาร จะ
สามารถออกได ตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนและ
หลักเกณฑการดํารงเงินทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือใหธนาคารมีโครงสรางเงินทุน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาธนาคารแหงประเทศไทยนับเงินที่ไดรับจากการออก Hybrid Tier 2 เปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยธนาคารมีสิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนด โดยสามารถเริ่มใชสิทธิไดภายหลังปที่ 5 โดย
ตองไดรับการอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 อนึ่ง ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียสําหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น ณ ปจจุบัน ธนาคาร
ยังไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียที่แนนอนได เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดในปจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรก
รรมที่คลายกันที่ผานมา โดยมีสมมติฐานวาการออก Hybrid Tier 2 เกิดข้ึน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2552 ภายใต
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สภาพการตลาดในปจจุบัน ชวงของอัตราตอบแทนเฉลี่ย (average pricing range) สําหรับการออก Hybrid Tier 2 
จะเทากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปบวกสวนตางรอยละ 2.1 ถึงรอยละ 3.1 โดยเมื่อพิจารณา
อัตราผลตอบแทนในปจจุบันของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ซึ่งอยูที่รอยละ 3.4 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยูที่รอย
ละ 5.5 ถึงรอยละ 6.5 อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนสําหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แทจริงนั้นจะกําหนดโดย
ข้ึนอยูกับสภาวะของตลาดในขณะที่ออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงคของนักลงทุน โดยวิธีการ Book Building
และภายใตขอตกลงและเงื่อนของ Hybrid Tier 2 ที่ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงาน
ราชการที่เก่ียวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง) 
  ทั้งนี้ การเสนอขายจะทําโดยการเสนอขายในวงจํากัด โดยธนาคารไดรับทราบวา CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) ในฐานะผูถือหุนใหญของธนาคารหรือบุคคลที่เปนตัวแทนไดแสดงความจํานงในการเขา
รวมเพ่ือเสนอซื้อ Hybrid Tier 2 ดังกลาว เพ่ือใหมั่นใจวาการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตอบสนองความ
ตองการเงินกองทุนของธนาคาร โดยในการออก Hybrid Tier 2 ใหกับ CIMB Bank อาจถือเปนการเขาทํารายการ
ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2546 ซึ่งคาดวาขนาดของรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
ธนาคารตามงบการเงินที่ผานการสอบทานของธนาคารสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งการออก Hybrid Tier 
2 ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา   3  ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ตามเกณฑรายการที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก CIMB Bank เปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการออก Hybrid 
Tier 2 ดังนั้น CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระการออก Hybrid Tier 2 
  การออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุนดังกลาว เปนสวนสําคัญหลักในการปรับโครงสรางทุนของ
ธนาคารที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงตอสถานะเงินทุนของธนาคารในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีสวนชวยใน
การเติบโตของธนาคารอยางมั่นคงและการพัฒนาของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเปนวิธีการที่
สามารถทําใหไดรับเงินทุนอยางทันทีตามความตองการที่จําเปนของธนาคารในขณะนี้ 

                   ภายหลังจากการเพ่ิมทุนในลักษณะ Rights Offering และการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุน 
ธนาคารจะทําการลดทุนชําระแลว โดยธนาคารจะโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053,483.70 บาท เพ่ือ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารกอนแลวจึงจะดําเนินลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par 
Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน
จะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสมตามลําดับ ซึ่งจะมีผลใหธนาคารสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนได
ในกรณีที่ธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงาน ทั้งนี้ การดําเนินการใชทุนสํารองและการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว
จะเกิดข้ึนภายหลังจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลว ซึ่งภายหลังจากการเพ่ิมทุน การออกตราสารลักษณะคลายทุน และการลดทุนชําระแลวดังกลาว ธนาคาร
จะมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 11.34  
 

                              หลังจากที่นายสิทธิไชย มหาคุณไดนําเสนอเสร็จสิ้น ผูถือหุนไดมีคําถามเก่ียวกับเรื่องนี้ ซึ่ง
ประธานฯ และนายสิทธิไชย มหาคุณไดตอบคําถามดังนี้ 
                   คําถาม ผูถือหุนรายนายเกริก สามนตธรรม ถามวาธนาคาร CIMB จัดอยูในอันดับที่เทาใดใน
ประเทศมาเลเซีย  มีนโยบายดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยแบบใด  เหตุใดธนาคาร CIMB จึงซื้อหุนของธนาคาร ไม
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ซื้อหุนธนาคารอ่ืน และธนาคาร CIMB มีสินทรัพยรวมจํานวนเทาใด 
                   คําตอบ ประธานฯไดตอบคําถามวาธนาคาร CIMB เปนธนาคารใหญอันดับ 2 ในประเทศมาเลเซีย 
และเปนธนาคารใหญเปนอันดับที่ 5 ในอาเซียน (เดิมอยูในอันดับที่ 6 ในอาเซียน แตภายหลังไดเขาซื้อหุนธนาคาร
จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลว เปนธนาคารใหญอันดับที่ 5 ในอาเซียน) ธนาคาร 
CIMB ถือเปนธนาคารในภูมิภาคอาเซียน (Regional Bank) 
                   กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนเพ่ือการฟนฟู) ซึ่งถือหุนในธนาคาร
รอยละ 42.13  ไดประกาศขายหุนธนาคารแกผูสนใจทั่วไป  แตธนาคาร CIMB เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด 
กลาวคือ เมื่อธนาคาร CIMB เขาซื้อหุนธนาคารแลว จะตองเพ่ิมทุนให BIS Ratio ของธนาคารอยูในเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และกองทุนเพ่ือการฟนฟูมีความมั่นใจวา หากขายหุนธนาคารใหแกธนาคาร 
CIMB แลว  ธนาคาร CIMB จะสามารถเพ่ิมทุนให BIS Ratio อยูในเกณฑปกติได แตหากไมขายหุนธนาคารใหแก
ธนาคาร CIMB   ในภาวะปจจุบัน หนวยงานราชการคงยากที่จะหาเงินมาเพ่ิมทุนใหแกธนาคารได  ธนาคาร CIMB 
ทําธุรกิจธนาคารพาณิชยครบวงจร จึงเชื่อวาเมื่อธนาคาร CIMB เปนผูถือหุนใหญของธนาคารจะทําใหธนาคารดีข้ึน 
ซึ่งเปนผลดีตอผูถือหุนรายยอยดวย รวมทั้งการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุน
เพ่ิมทุน การออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 2) และการโอนทุนสํารองเพ่ือชดเชยผล
ขาดทุนสะสมและลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวตามวาระที่จะนําเสนอตอที่ประชุมในวันนี้ ก็เปน
การดําเนินการเพ่ือใหธนาคารมีสถานะดีข้ึน ซึ่งผูถือหุนรายยอยจะไดรับประโยชนดวย  สวนเหตุที่ธนาคาร CIMB 
ไมไดเขาซื้อหุนธนาคารอ่ืน เนื่องจากที่ผานมากองทุนเพ่ือการฟนฟูขายหุนธนาคารเพียงแหงเดียว   สําหรับ
ประเด็นวา ธนาคาร CIMB มีทรัพยสินจํานวนเทาใดนั้น  ประธานฯไมมีขอมูล  อยางไรก็ตาม ในฐานะที่ประธานฯ
เปนชาวไทย ประธานฯก็มีหนาที่ดูแลผูถือหุนรายยอยชาวไทย   
                  ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง  กรรมการ ไดตอบคําถามในนามของธนาคาร CIMB วาเหตุผลที่
ลงทุนในประเทศไทย  เนื่องจากประเทศไทยเปนศูนยกลางของอาเซียน และตองการใหธนาคาร CIMB เปน
ธนาคารชั้นนําในอาเซียน  ธนาคาร CIMB เปนธนาคารใหญอันดับ 2 ในประเทศมาเลเซีย และเปนธนาคารใหญ
เปนอันดับที่ 5 ในอาเซียน   เดิมธนาคาร CIMB ไมไดลงทุนในธนาคารในประเทศไทย แตเชื่อวาการลงทุนใน
ธนาคารในประเทศไทยจะทําใหสามารถเติบโตตอไปได   นอกจากลงทุนในประเทศไทยแลว ธนาคาร CIMB ยังได
ลงทุนในธนาคารทั้งในประเทศสิงคโปร และประเทศอินโดนีเซียดวย   

                   ผูถือหุนรายนายนิวัฒน จตุพรเจริญ แสดงความเห็นตางๆ เชนรายงานประจําปของธนาคารควร
แสดงรูปกราฟ และมีการขีดเสนใตในสวนที่เปนขอมูลสําคัญ  นอกจากนี้ หนวยงานวิจัยของธนาคารควรวิจัยระบบ
เอกสารของธนาคารวาควรจะปรับปรุงอยางไรเพ่ือใหสามารถแขงขันกับธนาคารตางๆได หากมีระบบเอกสารที่ดีจะ
ทําใหธนาคารสามารถกาวหนาตอไปไดดีข้ึน   

                   ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร ใหขอมูลวาธนาคารเคยขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขาย
หุนเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 0.66 บาท แตในการประชุมวาระนี้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน โดย
ลดลงเหลือราคาหุนละ 0.38 บาท หลังจากนั้นจึงลางสวนต่ํามูลคาหุนดวยการลดทุนจดทะเบียน  รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมไดนําสงขอมูล
พรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน  ทําใหผูถือหุนไมไดรับขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใหมครบทุกราย  จึงถามวา 
ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนหุนละ 0.38 บาท มีที่มาจากเหตุผลใด 
                   ประธานฯ ขอใหตัวแทนบริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งเปนผูพิจารณาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนเปนผูตอบคําถามนี้      
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                   คําตอบ คุณสิทธิไชย มหาคุณ บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินเปนผูตอบคําถามวาเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนจากราคาหุนละ 0.66 บาท เปนหุน
ละ 0.38 บาทเนื่องจากผูถือหุนรายใหญและผูบริหารไดพิจารณาจากฐานทุนที่เหมาะสมที่จะทําใหธนาคารสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองไดรับการสนับสนุนเงินเพ่ิมทุนประมาณ 5,000 ลานบาท แตการที่จะเพ่ิม
ทุนใหไดจํานวน 5,000 ลานบาทนั้น  สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนทั้งหมด
จํานวน 5,000 ลานบาทตามแผนเดิมที่เคยเสนอ  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผูถือหุน
รายยอยดวยแลว จึงพิจารณาวิธีอ่ืนดวย นอกเหนือจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน จึงเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลง
ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนเปนราคาหุนละ 0.38 บาท ซึ่งจะไดเงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุนออกใหมเปนจํานวน
เงิน 2,536,386,221.16 บาท สวนอีกจํานวนเงิน 2,500 ลานบาทใชวิธีการออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะ
คลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2)  ซึ่งวิธีนี้จะเปนผลดีตอผูถือหุน
รายยอยในการที่จะชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนในราคาที่นอยลง  สวนเหตุผลที่ไมขายหุนเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 3.75 
บาทเทากับมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) เนื่องจากภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการที่
มิไดถือโดยผูทําคําเสนอซื้อ (Tender Offer) แลว ราคาหุนธนาคารในตลาดไดออนลง  ในที่สุดตองมีการ
ปรับเปลี่ยนมูลคาหุนที่ตราไวใหเปนราคาที่เหมาะสมและสามารถอางอิงกับราคาตลาดได  หากยังคงขายหุนเพ่ิม
ทุนในราคาหุนละ 3.75 บาทซึ่งสูงกวาราคาตลาด จะเกิดสวนตางมูลคาหุน ทําใหมีผลขาดทุนทันที ซึ่งไมเปนผลดี
ตอผูถือหุนรายยอยดวย จึงไดพิจารณาขายหุนเพ่ิมทุนในราคาที่เหมาะสมและเปนภาระตอผูถือหุนรายยอยนอย
ที่สุด  สวนการลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลคาหุนที่ตราไวนั้น จะไมมีผลกระทบตอมูลคาของธนาคาร  ทั้งนี้ 
หลังจากการเพ่ิมทุนและลดทุนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวแลว  ทุนจดทะเบียนของธนาคารจะมีจํานวน 
6,674,700,582 บาท ซึ่งเพียงพอและสมเหตุสมผลในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  สวนการขายตราสารที่มี
ลักษณะคลายทุน ในเบ้ืองตนจะขายแกผูลงทุนเฉพาะเจาะจงไมเกิน 10 ราย แตหากมีผูซื้อตราสารดังกลาวไมครบ
จํานวนเงิน 2,500 ลานบาท  ธนาคาร CIMB ก็จะสนับสนุนจํานวนเงินที่ขาดอยูนั้นใหครบจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,000 
ลานบาท 
                   
                   ประธานฯเรียนที่ประชุมวาคําถามและคําตอบขางตน เปนรายละเอียดที่จะนําเสนอในวาระที่ 2  
แลวจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามตอไป หลังจากนั้น ประธานฯไดดําเนินการประชุมในวาระที่ 2 ตอไป 
 

วาระที่ 2          พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 
3 กันยายน 2551  ในวาระที่ 2 และ 4 

                                ประธานฯไดชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้ 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ไดมีมติอนุมัติแผนการเพ่ิมทุน
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,674,700,582 หุน (หกพันหกรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหารอยแปดสิบสอง
หุน) โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 
1 หุนใหม โดยใหสามารถขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไว (มูลคาหุนที่ตราไว เทากับ 3.75 บาท) (สามบาท
เจ็ดสิบหาสตางค)โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท (หกสิบหกสตางค) (“ราคาเสนอ
ขาย”) โดยราคา 0.66 บาท (หกสิบหกสตางค) เปนการกําหนดราคาข้ันต่ําตามกฎหมายเทานั้น (ในวาระที่ 2 
และวาระที่ 4) (“Rights Offering”) 



 

                          8  

   
  คณะกรรมการของธนาคารไดพิจารณาไตรตรองการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และ

การกําหนดราคาเสนอขายหุนดังกลาว และเห็นควรเสนอใหธนาคารเปลี่ยนแปลงราคาข้ันต่ําตามกฎหมายจากไม
ต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท (หกสิบหกสตางค) เปนหุนละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค) โดย ณ ราคาเสนอขาย
หุนละ 0.38 บาทตอหุน จะทําใหธนาคารสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering ไดเปน
จํานวน 2,536,386,221.16 บาท (สองพันหารอยสามสิบหกลานสามแสนแปดหมื่นหกพันสองรอยย่ีสิบเอ็ดบาทสิบ
หกสตางค) 

  จากที่ไดกลาวขางตน คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาถึงโครงสรางงบการเงินของธนาคารและ
กฎหมายที่เก่ียวของ การเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering เปนหนึ่งในสองแนวทางในแผนปรับโครงสราง
ทุนของธนาคาร (โดยอีกแนวทางหนึ่งเปนการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยให
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยรายละเอียดในเรื่องดังกลาวปรากฏในวาระที่ 3) ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
สถานะเงินกองทุนของธนาคารใหมีความมั่นคงและเพ่ือสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในสวนของ
ธุรกิจและการดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights 
Offering จะทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยัง
ไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของธนาคาร) จะเพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 5.8 เปนประมาณรอยละ 9.2 ซึ่ง
คํานวณตามหลักเกณฑ Basel II (ทั้งนี้ ไดรวมผลกําไรแลว) 

  ในการปรับลดราคาเสนอขายนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนเดิมทุกรายยังคงมีสวนรวมในการ
เติบโตและการพัฒนาของธนาคารในอนาคตดวยราคาหุนและคาใชจายที่ลดลง  

  คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 และ วาระที่ 4 จากเดิมที่กําหนดราคาเสนอขาย
หุนเพ่ิมทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนราคาเสนอขายหุนละ 0.38 บาท โดยมติในสวนอ่ืนๆ ที่มิไดมีการแกไข
ยังคงเปนไปตามวาระที่ 2 และ วาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณา
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารในวันศุกรที่ 27 
กุมภาพันธ 2552  โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งไดจัดข้ึนกอนการประชุมวิสามัญผูถือหุนไดกําหนด
ระยะเวลาในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเปนระยะเวลาระหวางวันที่ 12 ถึง 13 และวันที่ 16 ถึง 18 มีนาคม 
2552 
                    
                   ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ  ซึ่งผูถือหุนมีคําถามสรุปดังนี้ 
 
                   ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร ตั้งขอสังเกตวา การที่ธนาคารแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็ม
บี-จีเค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคาร CIMB เปนที่ปรึกษาทางการเงิน เปนการถูกตองตามหลักบรรษัทภิ
บาลที่ดีหรือไม  นอกจากนี้ไดเปรียบเทียบการขายหุนเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ถือในอัตรา 
10 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมในราคาหุนละ 3.80 บาท  กับขายในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมในราคาหุนละ 0.38 
บาท วาจะไดเงินเพ่ิมทุนในจํานวนเทากัน   
                   นายสิทธิไชย มหาคุณ ชี้แจงวาการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนหุนที่ถืออยูนั้น 
สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนได ไมวาจะเปนอัตรา 10 หุนตอ 1 หุนใหม หรืออัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมก็ได  แต
ขอเสนอใหขายหุนเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 3.75 บาทนั้น  สูงกวาราคาตลาด  ไมวาผูใดก็ตามที่ซื้อหุนในราคาที่สูง
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กวาราคาตลาด ก็จะมีผลขาดทุนทางบัญชี ซึ่งไมเปนผลดีตอทุกทานที่เก่ียวของ  จึงเห็นควรไมขายหุนเพ่ิมทุนใน
ราคาเทากับมูลคาหุนที่ตราไว แตควรขายในราคาที่เหมาะสม  ในสวนของตราสารที่มีลักษณะคลายทุน เปนตรา
สารหนี้ดอยสิทธิ ผูถือตราสารประเภทนี้ จะไดรับดอกเบ้ียประมาณอัตรารอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอป  ซึ่งใกลเคียงกับ
หุนกูดอยสิทธิ (Subordinated Debt Tier 2) ที่ออกโดยธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,000 ลานบาท 
แตตราสารที่มีลักษณะคลายทุนของธนาคาร จะเปนตราสารที่ดอยสิทธิกวาตราสารดอยสิทธิของธนาคาร ทิสโก   
ในขณะที่ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน ) ก็มีแผนที่จะออกหุนกูดอยสิทธิ (Subordinated Debt Tier 2) 
ประมาณ 12,000 ลานบาท  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอป  ซึ่งใกลเคียงกับตราสารมีลักษณะคลายทุน
ของธนาคาร แตตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมนี้ มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมวา กรณีที่ผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในปใดไมมีกําไร ผูถือตราสารก็จะไมไดรับดอกเบ้ียในปนั้น ซึ่งผูถือตราสารดังกลาวก็มี
ความเสี่ยงตอการไมไดรับดอกเบ้ียในปที่ผลการดําเนินงานของธนาคารไมมีกําไร ขณะเดียวกัน ในปใดที่ฐาน
เงินทุนของธนาคารไมพอเพียง หรือต่ํากวาเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด  ก็จะชะลอการชําระดอกเบ้ีย
ออกไป  จึงเรียกวาตราสารที่มีลักษณะคลายทุน  ซึ่งธนาคารพาณิชยอ่ืนๆก็มีการออกตราสารประเภทนี้เชนกัน   
                   คําถาม ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร แสดงความเห็นวาการลงทุนในหุน หากปใดผลการ
ดําเนินงานไมมีกําไร หรือมีกําไรแตยังคงมีขาดทุนสะสมอยู ผูถือหุนก็จะไมไดรับเงินปนผล  แตหากแบงเงินลงทุน
ไปลงทุนในตราสาร ปที่ผลการดําเนินงานของธนาคารมีกําไร แมจะยังคงมีขาดทุนสะสมก็ตาม ผูลงทุนในตราสารก็
จะไดรับดอกเบ้ียกอน  นอกจากนี้ขอใหพิจารณาในประเด็นวาธนาคาร CIMB จะลงทุนในธนาคารเปนระยะเวลา
ยาวหรือไมเพียงใด  มีนโยบายจะนําหุนออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม และจะ
แกปญหา Free Float ของหุนอยางไร 
                   คําตอบ  นายสิทธิไชย มหาคุณ ชี้แจงวาผูลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคลายทุนจะไมไดรับดอกเบ้ีย
ในปที่ผลการดําเนินงานของธนาคารไมมีกําไร และในปที่เงินกองทุนของธนาคารไมเพียงพอ ก็ตองชะลอการจาย
ดอกเบ้ียเชนกัน  การออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุน เปนการปรับโครงสรางทุนของธนาคารใหเหมาะสม  สวน
การลงทุนในหุน  หากผลการดําเนินงานมีกําไร ก็อาจจะพิจารณากําหนดอัตราการจายเงินปนผลในแตละปดวย 
อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนใชเงินลงทุนคาหุนในจํานวนเงินที่ต่ํา แตไดรับเงินปนผลในจํานวนที่ใกลเคียงกับจํานวน
เดิม ก็ถือวาไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ดีข้ึน  สําหรับการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุน จะสงผลใหอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยสามารถปรับตัวสูงข้ึนไดในอนาคต  
                   คําถาม ผูถือหุนรายหนึ่งถามวา เหตุใดจึงไมพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารอง
เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว” กอนวาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 
และ 4”  นอกจากนี้ ตามหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 หนา 3 ระบุวา ภายหลังจากการเสนอขาย
หุนในลักษณะ Rights Offering และการออก Hybrid Tier 2 เสร็จสิ้น จะทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของ
ธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของธนาคาร)
จะเพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 5.8 เปนประมาณรอยละ 11.3 คํานวณตามหลัก Basel II  เห็นวาเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงของธนาคารจะเพ่ิมข้ึนสูงกวาเกณฑรอยละ 8.5 ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพียง
เล็กนอย  จึงถามวา การที่ธนาคารตองเพ่ิมทุนครั้งนี้ไมต่ํากวาจํานวน 5,000 ลานบาท แตการออก Hybrid Tier 2 
ในครั้งนี้ วงเงินไมเกิน 2,500 ลานบาท เปนการออกในจํานวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ที่ธนาคารจะสามารถออก
ไดตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย แตความจริงธนาคารตองการจํานวนเงินมากกวานี้ แตไม
สามารถดําเนินการไดใชหรือไม  
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                   คําตอบ  นายสิทธิไชย มหาคุณ ตอบคําถามวา กระบวนการลดทุนจดทะเบียนจะตองดําเนินการ
ตามที่กฎหมายกําหนดหลายข้ันตอนและใชเวลาคอนขางมาก  แตธนาคารตองเพ่ิมทุนใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว จึง
เปนเหตุผลวาเหตุใดจึงไมพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารองเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม และ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว” กอนวาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4”  สําหรับเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยทั่วไป โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 12-14  ภายหลังการเพ่ิมทุน ธนาคารไมตองกัน
สํารองอีก เพราะไดกันสํารองเพียงพอแลว และไมมีปญหา CDO อีกตอไป  จึงเห็นวาเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
ธนาคาร)จะเพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 5.8 เปนประมาณรอยละ 11.3   คํานวณตามหลัก Basel II นั้นมีความ
เพียงพอแลว  นอกจากนี้ อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของแตละธนาคารจะข้ึนอยูกับคุณภาพสินทรัพยดวย 
                   คําตอบ  ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารเพ่ิมทุนใหเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552  แตหากลดทุนจดทะเบียนกอนแลวจึงเพ่ิมทุนภายหลัง จะทําใหการเพ่ิมทุนไม
เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  เนื่องจากกระบวนการลดทุนตามที่กฎหมายกําหนด ตอง
ใชเวลาคอนขางมาก 
                   คําถาม  ผูถือหุนรายหนึ่งขอทราบความชัดเจนวา ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนหุนละ 0.38 บาท 
กําหนดจากฐานใด 
                   คําตอบ  นายสิทธิไชย มหาคุณ ตอบคําถามวา พิจารณาจากเงินกองทุนวาแหลงเงินเพ่ิมทุนควรมา
จากแหลงใดไดบาง โดยคํานึงถึงตนทุนในการระดมทุนของธนาคาร จึงกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 
0.38 บาท ซึ่งจะทําใหธนาคารสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในลักษณะ Rights Offering จํานวน 
2,536,386,221.16 บาท โดยเงินกองทุนสวนที่เหลืออีก 2,500 ลานบาทใชวิธีการออกและเสนอขายตราสารที่มี
ลักษณะคลายทุน  ทั้งนี้ การกําหนดราคาขายหุนเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 0.38 บาท เปนการลดภาระของผูถือหุนราย
ยอยในการชําระคาหุนเพ่ิมทุนตอหุนในจํานวนเงินที่นอยลง  
                   ผูถือหุนรายหนึ่งตั้งขอสังเกตวา การที่กําหนดขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุนแกผูลงทุนใน
วงจํากัดไมเกิน 10 ราย โดยมีเงื่อนไขวาไมตองจายดอกเบ้ียในปที่ผลการดําเนินงานขาดทุนนั้น จึงคาดคะเนวา ผู
ลงทุนซื้อตราสารดังกลาวอาจเปนบริษัทในเครือของธนาคาร CIMB เองก็ได 
 
                   เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551  ใน
วาระที่ 2 และ 4 จากเดิมซึ่งกําหนดราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนราคาเสนอขายหุนละ 
0.38 บาท โดยมติในสวนอ่ืนๆที่มิไดมีการแกไขยังคงเปนไปตามวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนของธนาคารในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2552  หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ   

                       ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

                   ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,395,154 หุน           
คิดเปนรอยละ 99.9963 ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 82,403 หุน คิดเปนรอยละ 
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0.0013 ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียง 152,100 หุน  คิดเปนรอยละ 0.0024 ของผู
ถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรายใดไมมีสิทธิออกเสียง 

                   มติที่ประชุม 
                           ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2551  ในวาระที่ 2 และ 4 จากเดิมซึ่งกําหนดราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปน
ราคาเสนอขายหุนละ 0.38 บาท โดยมติในสวนอ่ืนๆที่มิไดมีการแกไขยังคงเปนไปตามวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ของ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารซึ่งไดจัดข้ึนกอนการประชุมวิสามัญผูถือหุนไดกําหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเปน
ระยะเวลาระหวางวันที่ 12 ถึง 13 และวันที่ 16 ถึง 18 มีนาคม 2552 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซ่ึงธนาคารแหง
ประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2)  

  ประธานฯ ไดกลาววาตามที่คุณสิทธิไชยไดกลาวอธิบายใหผูถือหุนทราบในรายละเอียดของการออก 
Hybrid Tier 2 แลวนั้น ประธานฯ จึงขอเรียนสรุปตอที่ประชุมดังนี้ 

เหตุผลในการออก Hybrid Tier 2 นอกเหนือจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering ก็
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอโครงสรางทุนของธนาคาร โดยคํานึงถึงเรื่องของตนทุนในการระดมทุนของธนาคาร 
โดยผานทางตราสารที่มีกําหนดระยะเวลา 

 ธนาคารไดรับทราบวา CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ในฐานะผูถือหุนใหญของธนาคาร
หรือบุคคลที่เปนตัวแทนไดแสดงความจํานงในการเขารวมเพ่ือเสนอซื้อ Hybrid Tier 2 ดังกลาว เพ่ือใหมั่นใจวาการ
ออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตอบสนองความตองการเงินกองทุนของธนาคาร โดยในการออก Hybrid Tier 2 
ใหกับ CIMB Bank อาจถือเปนการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2546 ซึ่งคาดวาขนาดของรายการเกิน
กวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมของธนาคารตามงบการเงินที่ผานการสอบทานของธนาคารสิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2551 ซึ่งการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา   3  ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามเกณฑรายการที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก CIMB Bank เปนผู
มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้  

 ธนาคารไดแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัดเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให
ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันตอผูถือหุนของธนาคารในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 โดย
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 ไดสงใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
                    อนึ่ง ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียสําหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น เมื่อพิจารณาจาก
ราคาตลาดในปจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่คลายกันที่ผานมา โดยมีสมมติฐานวาการออก Hybrid Tier 2 
เกิดข้ึน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2552 ภายใตสภาพการตลาดในปจจุบัน ชวงของอัตราตอบแทนเฉลี่ย (average 
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pricing range)       สําหรับการออก Hybrid Tier 2  จะเทากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป
บวกสวนตางรอยละ 2.1 ถึงรอยละ 3.1 โดยเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนในปจจุบันของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 
ป ซึ่งอยูที่รอยละ 3.4 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยูที่รอยละ 5.5 ถึงรอยละ 6.5 

อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนสําหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แทจริงนั้นจะกําหนดโดยข้ึนอยู
กับสภาวะของตลาดในขณะที่ออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงคของนักลงทุน และภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของ 
Hybrid Tier 2 ที่ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานราชการที่เก่ียวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ 
เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง) นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารรวมถึง
บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจที่จะกําหนดอัตราผลตอบแทนสําหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่
แทจริง ถาสภาวะของตลาดและปจจัยตาง ๆ ที่ไดกลาวถึงขางตน ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 โปรดพิจารณารายละเอียดขอกําหนดเบ้ืองตนของตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบ้ียซึ่ง
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน 
  ในการนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
ดังตอไปนี ้
 (1)  กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการออก Hybrid Tier 2 เชน วันที่ออก
และเสนอขายตราสาร จํานวนตราสารที่จะออกและเสนอขาย ไมวาจะเปนการออกและเสนอขายครั้งเดียวทั้งจํานวน
หรือออกและเสนอขายบางสวนหลายครั้ง รายละเอียดและวิธีการจัดสรร อัตราดอกเบ้ีย และวิธีการชําระดอกเบ้ีย 
สิทธิของธนาคารในการขอไถถอน รวมถึง การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดของตราสารของ Hybrid Tier 2 ใดๆ ตามที่
ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 เทาที่จําเปนและเทาที่การแกไขดังกลาวไมเปนการแกไขในสาระสําคัญเพ่ือให
เกิดความคลองตัวในการออก Hybrid Tier 2 และ/หรือเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของและ/หรือ
เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของหนวยงานราชการเก่ียวของ  

(2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ บริษัทจัดอันดับและ/หรือ 
บุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการออก Hybrid Tier 2 ในกรณีที่การแตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตนจะตองดําเนินการตาม
กฎระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือในกรณีอ่ืนใดที่เห็นเปนการสมควร รวมถึงการกําหนดขอตกลงและ
คาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม และ 

(3) เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไขสัญญา และ/หรือเอกสารอ่ืนใด รวมทั้งจัดทําขอตกลง ให
ขอมูล และนําสงเอกสารหลักฐานใหแกคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (”สํานักงาน ก.ล.ต.”) 
ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการออก Hybrid Tier 2 และดําเนินการอ่ืนใดที่
เก่ียวของและจําเปนตามที่เห็นสมควร 

อนึ่ง กรรมการที่เปนผูแทนของ CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระใดๆ ที่
เก่ียวของกับการออก Hybrid Tier 2 ในอนาคต 
  
                            ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็น  ซึ่งผูถือหุนมีคําถามสรุปดังนี้                   
                    คําถาม ตามความเห็นของบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ธนาคาร CIMB ไดแสดงความสนใจการรวมลงทุนในตราสาร Hybrid Tier 2 จึงขอถามวา ธนาคาร CIMB จะซื้อ
ตราสาร Hybrid Tier 2 ดวยหรือไม 
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                    คําตอบ ประธานฯชี้แจงวาการขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 2) จะขาย
เฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนในประเทศกอน หากไมสามารถขายไดหมด จึงจะขายแกผูลงทุนในตางประเทศ 
                   ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา 
ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหนา 32  ระบุวา ธนาคาร CIMB แสดงความสนใจการรวมลงทุนใน
ตราสาร Hybrid Tier 2 นั้น เปนการสรางความเชื่อมั่นใหบุคคลภายนอกที่สนใจการลงทุนในตราสาร Hybrid Tier 2  
                   คําถาม ตามความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ระบุวาชวงของอัตราผลตอบแทนในตราสาร 
Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอป จึงขอถามวาเหตุใดไมกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหเปนอัตราที่
แนนอน  หากมีการจัด Rating  ธนาคารจะม ีRating ในอันดับใด 
                   คําตอบ  ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงวา ที่
ผานมาธนาคารไมมีการจัด Rating  จึงใชวิธีเปรียบเทียบธนาคารกับธนาคารขนาดเล็กอ่ืน เชน ธนาคาร ทิสโก 
จํากัด (มหาชน) และธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ไมไดเปนบริษัทที่
ทําหนาที่จัด Rating  จึงไมสามารถตอบไดวา หากมีการจัด Rating  ธนาคารจะมี Rating  ในอันดับใด   แตจะทํา
หนาที่ใหเหมาะสมกับการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สวนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในตราสาร Hybrid Tier 2 
เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอปนั้น เพ่ือใหนักลงทุนที่จะซื้อตราสารดังกลาวมีการประมูลเสนอซื้อ ซึ่งอาจทํา
ใหมีอัตราดอกเบ้ียต่ํา ทําใหธนาคารมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํา สามารถแขงขันกับธุรกิจในตลาดได นอกจากนี้ อัตรา
ดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนควรข้ึนกับภาวะตลาดในชวงเวลาที่จะออกตราสารในเดือนมีนาคม 2552 จึงยังไมกําหนด
อัตราดอกเบ้ียแนนอนในขณะนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูถือหุนรายยอยมากกวา 
                   คําถาม ภายหลังการเพ่ิมทุนจํานวน 5,000 ลานบาทแลว  ธนาคาร CIMB มีแผนนําเงินเพ่ิมทุนไป
ดําเนินการใดที่จะกอใหเกิดประโยชนตอธนาคาร  เหตุใดจึงไมมกีารเปดเผยแผนการดําเนินงานของธนาคาร 
                   คําตอบ ประธานฯตอบวาแผนการดําเนินงาน เปนแผนกลยุทธที่ธนาคารนําสงตอธนาคารแหง
ประเทศไทย ไมสามารถนํามาเปดเผยได เนื่องจากไมตองการใหคูแขงทราบแผนกลยุทธของธนาคาร 
                   คําถาม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหนา 41 สรุปเปรียบเทียบฐานะทางการเงิน
และอัตราสวนทางการเงิน (สําหรับ 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551) ธนาคารมีผลขาดทุน 974.2 ลาน
บาท แตธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)  และธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ
นํามาเปรียบเทียบนั้น มีกําไรสุทธิ 1,328.3 ลานบาท และ 1,532 ลานบาท ตามลําดับ  จึงขอถามที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระวา ขอมูลหนา 41 มี Bench Mark อยางไร  และหากพิจารณาจากงบการเงินแลว ในป 2552 ธนาคารจะ
ดําเนินธุรกิจใหกลับมามีกําไรเชนเดียวกับธนาคาร ทิสโก และธนาคาร เกียรตินาคิน  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
นํามาเปรียบเทียบไดหรือไม 
                   คําตอบ  ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงวา ผลประกอบการที่ผานมานั้นถือเปนอดีต  
แตอนาคตตองข้ึนอยูกับการบริหารของผูบริหารของธนาคารเอง และตองพิจารณาจากหลายองคประกอบ  อยางไร
ก็ตาม การกําหนดอัตราผลตอบแทนในตราสาร Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอปนั้น จะทําให
ธนาคารมีตนทุนที่ต่ํา ซึ่งเปนประโยชนตอผูถือหุนรายยอยดวย 

                  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามที่จะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม หลังจากผูถือหุนไมมีคําถามใดแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายตรา
สารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2) วงเงินไมเกิน 
2,500 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขางตน รวมถึงอนุมัติใหคณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขางตน หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็น
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ดวย หรืองดออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ 

  ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank เปนผูมี
สวนไดเสียเปนพิเศษในวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้                    

                    ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 121,067,874 หุน                
คิดเปนรอยละ 99.9856 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ไมเห็นดวย 17,403 หุน คิดเปนรอยละ              
0.0144 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมมีผูถือหุนงดออกเสียง และมีผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 
จํานวน 6,143,544,532 หุน   

                    มติที่ประชุม 
                            ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคาร แหงประเทศ
ไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงินไมเกิน 2,500 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง
อนุมัติใหคณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ  

 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการ
ลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิมมูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 
0.50 บาท  

                   ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาตามที่ไดมีการสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ธนาคารไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขทางบัญชีในวาระที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ธนาคารขอเรียนใหทราบวา 
ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงตารางที่ปรากฏในหนา 5 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในวาระที่ 4 ที่เก่ียวของกับ
การโอนทุนสํารองของธนาคารและการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิมมูลคาหุนละ 3.75 บาทลดลง
เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท ดังที่ไดแจกสําเนาใหแกผูถือหุนที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยในการแกไขไดมีการประกาศ
และเปดเผยไวผานทางเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 แลว 

ประธานฯ ไดนําเสนอตอที่ประชุมวาเพ่ือใหเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางทุนของธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหธนาคารดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยใชขอมูลจากงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพ่ือลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสม
ตามลําดับ ทั้งนี้ เพ่ือทําใหงบการเงินของธนาคารดีข้ึนและเพ่ือเปนการเริ่มตนสําหรับการเจริญเติบโตของธนาคาร
ในอนาคต   เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนขางตนเปนการลดทุนต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของธนาคารและเปนการ
ลดทุนต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร  ซึ่งกอนที่จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนนั้นภายใต
มาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดใหธนาคารตองโอน  
(ก) เงินสํารองอ่ืน (ถามี) (ข) ทุนสํารองตามกฎหมาย (ทุนสํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (ถามี)) และ (ค) ทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน (ทุนสํารองตามมาตรา 51 แหงพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ถามี)) ตามลําดับเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม  
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เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 กอนที่จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียน ธนาคารจะโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053,483.70 บาท 
เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารกอนแลวจึงจะดําเนินลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par 
Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน
จะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสมตามลําดับ ทั้งนี้ การดําเนินการใชทุนสํารองและการลดทุนจด
ทะเบียนดังกลาวจะเกิดข้ึนภายหลังจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering  และเมื่อไดรับอนุมัติจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยแลว 
 ทั้งนี้ จากการใชขอมูลจากงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 และภายใตสมมติฐานวาไดมีการดําเนินการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและลดมูลคาหุนที่ตราไว 
(Par Value) มูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาทแลว ทุนชําระแลวของธนาคาร (ภายหลัง
จากการเสนอขายหุนแบบ Rights Offering) จะลดลงจาก 50,060,254,365.00 บาท เปน 6,674,700,582.00 บาท  
   ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้นโดยใชตัวเลขจากงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และภายหลังจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering แลว 
ธนาคารจะยังคงมีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวนประมาณ 28.1 ลานบาท 
   
                        ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็น  ผูถือหุนมีคําถามสรุปดังนี้ 
                   คําถาม  ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา 41   สินเชื่อของธนาคาร                  
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2551 รวมเปนจํานวน 92,733.9 ลานบาท  กําไรสุทธิ (974.2) ลานบาท  ดังนั้น ขอทราบวา
อัตราสวนของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละเทาใด  และแยกเปนสินเชื่อประเภทใดบาง 
                   คําตอบ  ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบวาอัตราสวนของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ของธนาคารคิดเปนรอยละ 12.02  ซึ่งแสดงขอมูลอยูในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหนา 42  แตไมมี
การแยกประเภทของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ตัวเลขที่แสดงนั้น เปนขอมูลสินเชื่อโดยรวม 
                   คําถาม  ผูถือหุนขอใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายละเอียดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของ
ธนาคารโดยแยกประเภทของสินเชื่อใหผูถือหุนประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
                   คําตอบ  ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบรับจะดําเนินการตามที่ผูถือหุนขอ 
 
                   ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดสอบถามประการใดเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

    (1) เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสํารองตามกฎหมาย (ทุนสํารองตามมาตรา 116 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) เทานั้น  จึงขอใหโอนทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาว จํานวน 
6,053,483.70 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมกอนดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว 

    (2) ใหลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท 
เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและเพ่ือลาง
ขาดทุนสะสมตามลําดับ 

    ทั้งนี้ การดําเนินการใชทุนสํารองและการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวจะเกิดข้ึนภายหลังจากการ
เสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 
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                        ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวาหากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,609,710 
หุนคิดเปนรอยละ 99.9997 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมเห็นดวย 10,100 หุน คิดเปนรอยละ  
0.0002  ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0002            
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และไมมีผูถือหุนรายใดไมมีสิทธิออกเสียง                              
 
                       มติที่ประชุม 
                   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้ 

(1) เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสํารองตามกฎหมาย (ทุนสํารองตามมาตรา 116 แหง พรบ. 
บริษัทมหาชนฯ) เทานั้น จึงใหโอนทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาว  จํานวน 6,053,483.70 บาท เพ่ือชดเชยผล
ขาดทุนสะสมกอนดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวตามที่ระบุในขอ (2)  

(2) ใหลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 
บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและเพ่ือ
ลางขาดทุนสะสมตามลําดับ 

ทั้งนี้ การดําเนินการใชทุนสํารองและการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวจะเกิดข้ึนภายหลังจากการ
เสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 

 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอขออนุมัติใน
วาระที่ 4 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหแกไขขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิ
ของธนาคาร  โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความตอไปนี้แทน และ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติม
ถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  

“ขอ4.ทุนจดทะเบียนจํานวน 6,674,700,582 บาท (หกพันหกรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหารอยแปดสิบสองบาท) 

แบงออกเปน 13,349,401,164 หุน (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่งพันหนึ่ง
รอยหกสิบสี่หุน) 

มูลคาหุนละ             0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
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โดยแบงออกเปน   

หุนสามัญ 13,349,401,164 หุน (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่งพันหนึ่ง
รอยหกสิบสี่หุน) 

หุนบุริมสิทธิ                  - หุน - หุน” 

                       ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นอยางทั่วถึง เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
แสดงความเห็นหรือสอบถามประการใด  ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขขอ 4.ของหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ 

ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน  มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,519,810 
หุน คิดเปนรอยละ 99.9982 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย มีผูถือหุนงด
ออกเสียง 110,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0018 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และไมมีผูถือหุนราย
ใดไมมีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม 
                   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติแกไขขอ 4 ของหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร เพ่ือใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา
เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากชื่อเดิมเปนชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จํากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” และ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อ
ธนาคาร 

ประธานฯเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบัน CIMB Bank ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ถือหุน
รอยละ 92.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารจึงกลายเปนสวนหนึ่งของเครือขายใน
ภูมิภาคของ CIMB Group  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนชื่อของธนาคารเพ่ือใหสอดคลองกับชื่อของ CIMB 
Group ซึ่งใชในภูมิภาค คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน อนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร
จากชื่อเดิมเปนชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED” และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารขอ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลีย่นชื่อธนาคาร โดยยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังนี้แทน  
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  “ ขอ 1  ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
 “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”  

       ทั้งนี้ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารตาม
รายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

                   ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นอยางทั่วถึง ซึ่งผูถือหุนมีคําถามดังนี้                       
                   คําถาม เหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อธนาคารเปนชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)”  และเสนอ
วาหากจะเปลี่ยนชื่อควรใชชื่อ “ธนาคารไทย ซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน)” เพ่ือเปนการใหเกียรติแกชาวไทย 
                   อยางไรก็ตาม มีผูถือหุนแสดงความเห็นดวยกับการเปลี่ยนชื่อธนาคารเปนชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จํากัด (มหาชน)” 
                   คําตอบ ประธานฯตอบคําถามวา การที่ใชชื่อข้ึนตนวา “ซีไอเอ็มบี” เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อของ
ธนาคาร CIMB ในประเทศอ่ืนทั้งในประเทศสิงคโปรและอินโดนีเซีย และไมวาจะอยูแหงใด ก็ตองใชชื่อข้ึนตนชื่อ
เดียวกันเพราะเปนธนาคารในภูมิภาค (Regional Bank)  ซึ่งมีผูถือหุนแสดงความเห็นพองดวยกับคําอธิบายของ
ประธานฯวาการเปนธนาคารในภูมิภาค (Regional Bank) ควรจะใชชื่อข้ึนตนเหมือนกันทุกแหง 
                   ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ ไดตอบคําถามเพ่ิมเติมวา ธนาคารไดสรางชื่อ CIMB ให
เปนธนาคารในภูมิภาค และไมวาจะอยูแหงใด ทั้งในประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย ก็ใชชื่อข้ึนตนวา CIMB 
เหมือนกับในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการใชชื่อดังกลาว ไดมีการหารือกันอยางรอบคอบแลว จึงตองใชชื่อ “ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ตามที่เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนนี้ 

       คําถาม นายสถาพร ผังนิรันดรถามวาเหตุใดหนังสือนัดประชุมผูถือหุนวาระนี้ จึงระบุวาการเปลี่ยน
ชื่อธนาคารและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารจะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนและกระทรวงการคลัง  หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ธนาคารก็นาจะดําเนินการ
ได และแจงกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบ 

       คําตอบ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงวาธนาคารไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร
จากกระทรวงการคลัง การเปลี่ยนชื่อธนาคารจึงตองขออนุญาตจากกระทรวงการคลัง และไดมีการหารือกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในประเด็นดังกลาวแลว ขณะนี้อยูระหวางที่ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอเรื่องเพ่ือขอ
อนุมัติตอกระทรวงการคลัง ดังนั้นภายหลังที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ ธนาคารก็ตองสงสําเนารายงานการประชุม
แกธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือใชการนําเสนอตอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาอนุมัตติอไป 

       คําถาม ผูถือหุนรายนายสิทธิโชค (มิไดแจงนามสกุล) ถามวาจะขอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมกัน
พิจารณาโลโกใหมของธนาคารในการประชุมครั้งตอไปไดหรือไม 

       คําตอบ ประธานฯชี้แจงวา การเปลี่ยนชื่อและโลโกของธนาคาร ธนาคาร CIMB ไดมีผูพิจารณา
ออกแบบเพ่ือใหสอดคลองกับชื่อ CIMB ในประเทศอ่ืนในภูมิภาค  อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนโลโกไมตองขออนุมัติ
ตอที่ประชุมผูถือหุน  

                   เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพ่ิมเติมอีก เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือ
สอบถามประการใดเพ่ิมเติมอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากชื่อเดิมเปนชื่อ
ภาษาไทย“ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED” และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร  
หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ                         
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ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                   ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,609,810 หุน                
คิดเปนรอยละ 99.9997 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมเห็นดวย 10,000 หุน คิดเปนรอยละ     
0.0002 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  งดออกเสียง 10,000  คิดเปนรอยละ 0.0002 ของผูถือหุนที่
เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และไมมีผูถือหุนรายใดไมมีสิทธิออกเสียง 

                    มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากชื่อเดิมเปนชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จํากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร 

 ทั้งนี้ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร
ตามรายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแลว 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7 
บทเพิ่มเติม ขอ 53 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ตามที่เสนอขออนุมัติใน
วาระที่ 6 

 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ
ธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7 บทเพ่ิมเติม ขอ 53 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร 
โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมแทน ดังนี้ 

 หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 “บริษัท” หมายความวา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 หมวด 7 บทเพ่ิมเติม ขอ 53 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้ 

   

 

 

 

                    ทั้งนี้ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคารตามรายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจาก
ที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

                     มีผูถือหุนถามวา ภายหลังการเปลี่ยนชื่อธนาคารแลว จะทําใหการใหบริการของธนาคารดีข้ึน
หรือไม ประธานฯไดตอบวา ธนาคารไมไดลดการใหบริการ การใหบริการของธนาคารมีแตจะดีข้ึนและเพ่ิมข้ึน 

                    เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพ่ิมเติมอีก  ประธานฯจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7 บทเพ่ิมเติม ขอ 53 
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เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวา
อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ 

ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                    ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,609,810 
หุน คิดเปนรอยละ 99.9998 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย งดออกเสียง 
10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0002 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และไมมีผูถือหุนรายใดไมมีสิทธิ
ออกเสียง 

  มติที่ประชุม 

                   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7 
บทเพ่ิมเติม ขอ 53 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร  ทั้งนี้ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคารตาม
รายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
 

วาระที่ 8         เรื่องอ่ืน (ถามี) 

                   ประธานฯสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนแสดง
ความเห็นและมีคําถามเรื่องตางๆ ทั่วไป และประธานฯ คณะกรรมการ และผูบริหารของธนาคารไดตอบคําถามผู
ถือหุนสรุปดังนี้ 
                   คําถาม ภายหลังการเพ่ิมทุน จะมีการปดสาขาตางจังหวัดที่ผลการดําเนินงานไมมีกําไรหรือไม 
                   คําตอบ ประธานฯไดตอบคําถามผูถือหุนวา ธนาคารอาจจะขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตหากสาขา
ใดผลการดําเนินการไมมีกําไร ก็จะปดสาขานั้นแลวยายไปเปดสาขาใหม ณ ที่แหงใหมแทน  อยางไรก็ตาม การ
เปดและปดสาขา จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนจึงจะดําเนินการได 
                   คําถาม ภายหลังการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ธนาคารจะสามารถใชเงินเพ่ิมทุนในการดําเนินงานตอไปได
อีกนานเทาใด 
                   คําตอบ ประธานฯแจงวา ขณะนี้ยังไมสามารถตอบคําถามนี้ได 
                   คําถาม ธนาคาร CIMB เนนธุรกิจดานใดเปนธุรกิจหลัก 
                   คําตอบ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ ไดตอบคําถามวา  เปนที่แนนอนวา ธนาคารจะทํา
ธุรกิจที่ไดกําไร  อยางไรก็ตาม ธนาคารมีความตั้งใจจะสรางธนาคารใหมีความเขมแข็งดานวาณิชยธนกิจ  ขณะนี้
อยูระหวางที่ผูบริหารกําลังพิจารณาแผนธุรกิจที่จะทําใหธนาคารไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือ
หุนในเดือนเมษายน 2552 จะสามารถอธิบายแผนธุรกิจไดชัดเจน 
                   คําถาม ธนาคารจะดําเนินการอยางไรเพ่ือใหหุนธนาคารในตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง และ
ธนาคารมีแผนถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพยหรือไม 
                   คําตอบ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ ไดตอบคําถามวา ธนาคารยังไมมีแผนการถอนหุน
ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 12 เดือนขางหนา  สําหรับสภาพคลองของหุนข้ึนอยูกับสภาวะ
ตลาดและผูถือหุนรายยอยวาจะมีการซื้อขายกันมากหรือไม 
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                   ผูถือหุนรายคุณเกริก สามนตธรรม ขอใหที่ประชุมผูถือหุนปรบมือใหเกียรติแกคุณพีรศิลป ศุภผลศิริ 
และประธานฯ ซึ่งมีสวนสรางความกาวหนาแกธนาคารและรักษาธนาคารนี้ไวได 
                   ที่ประชุมผูถือหุนปรบมือใหเกียรติแกคุณพีรศิลป ศุภผลศิริ และประธานฯ   ประธานฯกลาว
ขอบคุณผูถือหุน 

                   ผูถือหุนรายคุณเกริก สามนตธรรมเสนอใหธนาคารจัดทัวรพาผูถือหุนรายยอยไปเที่ยววัดไทยใน
ประเทศมาเลเซียแทนการจัดทัวรไหวพระ 9 วัด ซึ่งประธานฯมอบหมายใหผูอํานวยการอาวุโสสํานักประชาสัมพันธ
พิจารณาขอเสนอดังกลาว 

                   ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร  เสนอใหธนาคารจัดใหผูถือหุนรายยอยไปดูกิจการธนาคาร 
CIMB ในประเทศมาเลเซีย  และสอบถามวา ภายหลังการเปลี่ยนชื่อธนาคารและโลโกแลว จะเปลี่ยนสีประจํา
ธนาคารและวัฒนธรรมของธนาคารดวยหรือไม  นอกจากนี้ ธนาคารจะปรับองคกรโดยลดจํานวนพนักงานลงและ
ขายที่ทําการสํานักงานใหญอาคารสาทรหรือไม 

                   ประธานฯตอบผูถือหุนวา ธนาคารไมมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แตจะเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

                    ผูถือหุนรายหนึ่งเสนอวา การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญคนใหม 
ธนาคารควรพิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรภายในธนาคารกอน 

                   เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก 
ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 18.45 น. 

 

                                ลงชื่อ         ทวี  บุตรสุนทรทวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม                              

              (นายทวี  บุตรสุนทร) 

 

                                    ลงชื่อ        ฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/ 

                                                 (นายฐาภพ คลี่สุวรรณ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการ 
  
อายุ 58 ป  
 
สัญชาติ มาเลเซีย 
 
ดํารงตําแหนง 5 พฤศจิกายน 2551  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 4 เดือน 
 
การศึกษา    - Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
 - Member of the Malaysian Institute of Accountants 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)  คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - รองประธานกรรมการ 
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552)   -  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
     -  ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพยรอการขาย 
     -  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
 -  กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี  
  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
  
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน   - Advisor, CIMB Investment Bank Berhad    
     - Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad 
     - Chief Executive/Managing Director, CIMB Investment Bank Berhad 

- Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad 
     - General Manager, CIMB Investment Bank Berhad 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง 
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     - Head of Corporate Finance, CIMB Investment Bank Berhad 
     - Various Management Positions, CIMB Bank Berhad 
     - Financial Accountant, Capital Paper Co., Ltd., London 
     - Articled Clerk/Audit Senior, Thwaites Blackwell Balley & Co., 
          Chartered Accountants, London 
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 -  คณะกรรมการธนาคาร                             3/3 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551  

- คณะกรรมการบริหาร                               2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 -  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา  2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 -  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                  2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 -  คณะกรรมการบริหารสินทรัพยรอการขาย      1/1 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

  และสรรหาแลวเห็นวา ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง  มีคุณสมบัติการเปน 
  กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามใน 
  การแตงตั้งใหเปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตาม 
  หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
 ประเทศไทย 
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการ 
  
อายุ 52  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
ดํารงตําแหนง 17 มีนาคม 2552  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 1 เดือน 
 
การศึกษา    - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร, University of Pennsylvania, U.S.A. 

    - ปริญญาโท ความสัมพันธระหวางประเทศ, Tufts University, Massachusetts, U.S.A. 
    - ปริญาญาตรี เศรษฐศาสตรและวรรณคดีอังกฤษ,Georgetown University, U.S.A. 

  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - Directors Certification Programme (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
                                                                บริษัทไทย (IOD) 

- Directors Accreditation Programme (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) 

   
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน -  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552)   -  ประธานคณะกรรมการจัดการ 
     -  ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายยอย 
     -  ประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมดานตลาดทุน 
     -  ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน 
     -  รองประธานคณะกรรมการ  IT Strategic Planning Committee 
     -  กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)    
 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นายสุภัค ศิวะรักษ 
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การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน   - กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารคาตอบแทน  
                 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM) 
    - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
    - กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคาร ทหารไทย จํากัด   
                                                                (มหาชน) 
                        - AVP, FVP, EVP and SEVP ธนาคาร ทหารใทย จํากัด (มหาชน) 
   
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - ไมมี 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

    และสรรหาแลวเห็นวา นายสุภัค ศิวะรักษ  มีคุณสมบัติการเปนกรรมการตาม  
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้งใหเปน 

    กรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของสํานักงาน 
    คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
    ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  
อายุ 64  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
ดํารงตําแหนง 25 เมษายน 2550  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป  
 
การศึกษา - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญ่ีปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)  
 - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญ่ีปุน (ทุนรัฐบาลญ่ีปุน) 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน -  กรรมการอิสระ 
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี 
  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ซานิทารี แวร จํากัด 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด 

- กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
   -  กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
 - กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นาง
  เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 - ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูอุปถัมภสมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 
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การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด 

- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 21 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 54 ครั้ง จาก 58 ครั้ง 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

   และสรรหาแลวเห็นวา นายเตชะพิทย แสงสิงแกว มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้ง
 ใหเปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ 

  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่ 
  เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  
อายุ 66  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
ดํารงตําแหนง 21 กรกฎาคม 2543  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 8 ป  8  เดือน 
 
การศึกษา - ประกาศนียบัตร  SASIN – Senior Executive Program  
 - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร  State School of Trade and Economy,  
  (Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมัน 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
 (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552) - กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการอิสระ 
 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - ไมมี 
  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นายธาริน  ทิวารี 
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จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 58 ครั้ง จาก 58 ครั้ง 
 - คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 และสรรหาแลวเห็นวา นายธาริน ทิวารี  มีคุณสมบัติการเปนกรรมการตาม
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้งให
 เปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่ 
 เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บรษัิทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  
อายุ 49  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
ดํารงตําแหนง 19 กรกฎาคม 2550  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 1 ป 8 เดือน 
 
การศึกษา - M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and  
  Political Science, University of London  
 - B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,  
  University of London 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
( ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552) - กรรมการตรวจสอบ 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   - รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี 
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นายชัชวาล  เอ่ียมศิริ 
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ประสบการณการทํางาน - ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน  
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการฝายการเงิน  บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 38 ครั้ง จาก 58 ครั้ง 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 และสรรหาแลวเห็นวา นายชัชวาล เอ่ียมศิริ มีคุณสมบัติการเปนกรรมการตาม     
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้งให
 เปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่ 
 เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  
อายุ 59 ป  
 
สัญชาติ มาเลเซีย 
 
ดํารงตําแหนง 20 มกราคม 2551  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 เดือน 
 
การศึกษา - B.A.(Hons) International Relations,  Universiti Malaya 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)  คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
  
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552) -  กรรมการตรวจสอบ 
 
ตําแหนงงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี  
  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
  
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน   -  Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand 

-  Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain 
    -  Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs 
    -  Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan 

    -  Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of   
                                         Foreign Affairs 

                -   Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People’s Republic of China 
    -  Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs 
 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง 
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
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    -  Principal Assistant Secretary, Americas & European Division,  
                                 Ministry of Foreign Affairs 
    -  Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia 
    -  Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs 
    -  First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq 
    -  Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs 
    -  Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands 
    -  Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs 
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 -  ไมมี 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 และสรรหาแลวเห็นวา ดาโตะ ชารานิ บิน อิบบราฮิม มีคุณสมบัติการเปน
 กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามใน
 การแตงตั้งใหเปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตาม
 หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
 ประเทศไทย 

 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการ 
  
อายุ 63  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
ดํารงตําแหนง 1 ตุลาคม 2545  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 6 ป  5  เดือน 
 
การศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 -  Finance for Non-Finance Director (FN) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
  
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการ  
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552) - ประธานคณะกรรมการบริหาร  
 - ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ระดับ 2  
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   - ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อีสเทอรนสตาร เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการ  บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  - กรรมการ  บริษัท อีสเทอรน สตาร รีสอรท จํากัด 
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน - กรรมการ  บริษัท คอน -พลัส แอนด แมนเนจเมนท จํากัด 
 - รองกรรมการผูจัดการ  ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 - ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นายปรีชา  อุนจิตติ 
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จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
 - คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ระดับ 2 49 ครั้ง จาก 49 ครั้ง 

 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 และสรรหาแลวเห็นวา นายปรีชา อุนจิตติ มีคุณสมบัติการเปนกรรมการตาม     
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้งให
 เปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่ 
 เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการ 
  
อายุ 41 ป  
 
สัญชาติ มาเลเซีย 
 
ดํารงตําแหนง 5 พฤศจิกายน 2551  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 5 เดือน 
 
การศึกษา    - Masters of Science in Finance, University of Lancaster, UK. 

- Graduate Accountant, Fellow and Member, Association of Certified     
  Chartered Accountants 
- Member, Malaysian Institute of Accountants 
- Corporate Finance Faculty Member, Institute of Chartered Accountants in      
  England and Wales 

 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)  คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
  
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการ 
( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) -  ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee  

- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมดานตลาดทุน 
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน  

 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี 
  

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - Director, CIMB Investment Bank Berhad  
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
  
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน   - Director, CIMB Investment Bank Berhad  
     - Assistant General Manager, CIMB 

- Senior Manager, CIMB 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

             นายเคนนี คิม 
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- Manager, CIMB 
- Assistant Manager, CIMB 
- Executive, CIMB 
- Audit Senior, Moore Stephens Chartered Accountants 

 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 -  คณะกรรมการธนาคาร                            3/3 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 -  คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมดานตลาดทุน 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 -  คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน      2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 -  คณะกรรมการ IT Strategic planning           2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต 5 พฤศจิกายน 2551 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 และสรรหาแลวเห็นวา นายเคนนี คิม มีคุณสมบัติการเปนกรรมการตาม
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้งให
 เปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
 เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง                                 กรรมการ 
  
อายุ 61  ป  
 
สัญชาติ มาเลเซีย 
 
ดํารงตําแหนง 14  พฤศจิกายน  2550  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 1 ป 5 เดือน 
 
การศึกษา - Master of Business Administration, University of Hull 
 - Bachelor of Economics (Honours), University of Malaysia  
 - Fellow of the Chartered Institute of Marketing  
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
  
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน  -  กรรมการ  
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552)  
    
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   - ไมมี 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)    
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน - Executive Vice President and Head, Group Consumer Financial Services Division, 
  OCBC Bank, Singapore  
 - Senior General Manager, Personal Banking Division, Hong Leong Bank, Malaysia 
 - Advisor to the President Director, Bank SBU, Indonesia 
  
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 20 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นายชิน หยวน หยิน 
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หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 และสรรหาแลวเห็นวา นายชิน หยวน หยิน มีคุณสมบัติการเปนกรรมการตาม
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้งให
 เปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
 เกี่ยวของ ทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตําแหนงท่ีเสนอใหแตงตั้ง กรรมการ 
  
อายุ 48  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
ดํารงตําแหนง 25 เมษายน 2550  
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป    
 
การศึกษา - AB Bryn Mawr College, PA, USA. 
  
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
  
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการ  
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552) 
  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - ไมมี 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - Senior Advisor, TPG Capital Asia 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  -   Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd Singapore  
 
 
ตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน/กิจการ - ไมมี 
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
ประสบการณการทํางาน - Senior Advisor, TPG Capital Asia 
 -  Chief of staff, Investment Banking Division, Managing Director 
                                                                 Equity Capital Markets, Goldman Sachs Asia, Hong Kong  
  - Director, SGWarburg Asia,Hong Kong and Bangkok 
  - Head of Equity Capital Markets Asia ex Japan 
  - Chief Representative, Bangkok 
     -  Deputy Managing Director JF Thanakom, Bangkok 
     -  Chief Representative, James Capel Thailand 
 

นางวาทนันทน  พีเทอรสิค 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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      -  Head of Research, TISCO Thailand 
    -  Executive Trainee, TISCO/Bankers Trust New York 
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ  -  ธนาคารไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 และสรรหาแลวเห็นวา นางวาทนันท พีเทอรสิค มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้ง
 ใหเปนกรรมการธนาคารพาณิชย หรือบริษัทหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
 เกี่ยวของทั้งน้ีจะมีผลตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 



 
 

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกการออกเสียงลงเสียงลงคะแนนคะแนน    การมอบการมอบฉันทะฉันทะ  
และและหลักฐานแสดงหลักฐานแสดงตนตนเขารวมประชุมเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 
1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณช้ัน 1 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม    เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  

2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่ธนาคาร
สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซ่ึงไดพิมพ Barcode ไวมาสําหรับการลงทะเบียน
ดวย 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33.  34. และ 35. กําหนดไว ดังนี้ 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33  34 และ 35 กําหนดไว ดังนี้ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุม

ไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม 

ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดยตองย่ืน
หนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา
ประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่งหุน
เปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ซ่ึงที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 



 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัท
ไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น   การวินิจฉัยช้ีขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน   ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ   ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิดการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท  
ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามขอกําหนด 
กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เก่ียวของ   ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซ่ึงเขาขายเปนรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และ/หรือรายการเพื่อ

กอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่
สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียน 

 
ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่งตามจํานวนเสียงทั้งหมดขางตน ไมให

นํามาใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ  โดยการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะสามารถเลือกวาเห็น
ดวยกับการเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดโดยแบงคะแนนเสียงเทากันสําหรับกรรมการแตละคน หรือจะเห็นดวยกับการ
เลือกต้ังกรรมการบางรายโดยการออกเสียงแยกตามกรรมการแตละรายไป  อนึ่ง ธนาคารใชวิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกต้ังกรรมการ (ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 16) ซ่ึงวิธีการนี้จะชวยให
ผูถือหุนรายยอยมีโอกาสไดเลือกกรรมการที่เปนตัวแทนของตนเขามารับตําแหนงในคณะกรรมการธนาคารได โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเปนดังนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ัง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได  ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

 



 

ตัวอยาง 
บริษัทจดทะเบียนมีหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,000 หุน ถือโดย 
นาย ก    ถือหุน  600  หุน 
นาง ข    ถือหุน  200  หุน 
ผูถือหุนรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุนรวมกัน  200  หุน 
 

ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ บริษัทตองการเลือกต้ังกรรมการจํานวน 3 ราย ซ่ึงมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ 
คือ นางสาววาสนา  นายหิรัญ และนายกนก  ซ่ึงนาย ก ที่เปนผูถือหุนรายใหญเสนอใหกรรมการรายเดิมกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ  สวนนาง ข ไดเสนอกรรมการรายใหม 1 รายคือ นายวิษณุ 
 
ตัวอยางวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
 
นาย ก  มีสิทธิออกเสียงเทากับ 1,800  เสียง  (600 หุน x 3 ราย) 
นาย ข  มีสิทธิออกเสียงเทากับ    600  เสียง  (200 หุน x 3 ราย) 
ผูถือหุนรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงเทากับ    600  เสียง  (200 หุน x 3 ราย) 
 

คะแนนเสียงแยกตาม 
ช่ือผูถือหุน 

นางสาววาสนา นายหิรัญ นายกนก นายวิษณุ 

รวมคะแนน
ทั้งหมด (เสียง) 

นาย  ก 600 600 600 - 1,800 

นาง  ข - - - 600 600 
ผูถือหุนอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนที่ได 800 800 600 800 3,000 

 

ดังนั้น กรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง คือ  นางสาววาสนา  นายหิรัญ  และนายวิษณุ 
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกต้ังกรรมการ จะทําใหผูถือ

หุนรายยอยมีโอกาสมากขึ้น ที่จะเสนอและเลือกผูแทนของตนเปนกรรมการบริษัทได 
 
การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ได
กําหนดไว ซ่ึงเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให ผูถือหุนที่
ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให
กรรมการธนาคาร (ตามรายช่ือกรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน 



 

 
ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือใน

กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน    ผูรับฝากและ
ดูแลหุน  สามารถเ ลือกใชหนัง สือมอบฉันทะแบบ ค .  ได    โดยสามารถ download ไดที่  website: 
http://www.bankthai.co.th   
 

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับมอบฉันทะ  
 ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม  และออกเสียง      

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะใหถูกตองครบถวน 
 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะจะเขาประชุม 
 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ  

 ผูมอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ป 
อยูบานเลขที่ 842 ถนนวงศสวาง  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 

2. นายธาริน  ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ป 
 อยูบานเลขที่  70/1  ซอยสุขุมวิท 26  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
3. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ป 
 อยูบานเลขที่ 1005/6  ซอยประชาช่ืน 30  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 
4.  ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ  59  ป 
 ที่อยู จาลัน เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลังงอร ดารุล เอซาน มาเลเซีย 

 
 ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 4 ทาน 

เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได   กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน    
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 
 

1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา:   
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือ

หุนและยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง 



 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบฉันทะได

ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 

 
2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล: 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน   
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผู
ถือหุน 

2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม   
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: 
 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติ
บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี  ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ต้ังอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 



 
 

             
 
 
ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
อายุ 64  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป  
 
การศึกษา - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญ่ีปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)  
 - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญ่ีปุน (ทุนรัฐบาลญ่ีปุน) 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด 

- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ซานิทารี แวร จํากัด 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด 
 -  กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 - กรรมการ บริษัท ประปาทุมธานี จํากัด 

 - กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นาง
  เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 - ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูอุปถัมภสมเดจ็พระเทพ 
  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี  
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร  
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี  
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 21 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 54 ครั้ง จาก 58 ครั้ง 
 
 
 

 
ประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

 
นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 



การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณาในครั้งนี้ - ไมมี 
 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  
อายุ 66  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 8 ป  8  เดือน 
 
การศึกษา - ประกาศนียบัตร  SASIN – Senior Executive Program  
 - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร  State School of Trade and Economy,  
  (Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมัน 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณการทํางาน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 22 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 58 ครั้ง จาก 58 ครั้ง 
 - คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
  
การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณาในครั้งนี้ - ไมมี 
 
 
 
 

นายธาริน  ทิวารี 

ประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 



คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ  
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจทีมี่นัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



 
 

 
 
 
 
 
ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  
อายุ 49  ป  
 
สัญชาติ ไทย 
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 1 ป 8 เดือน 
 
การศึกษา - M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and  
  Political Science, University of London  
 - B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,  
  University of London 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 
 
ประสบการณการทํางาน - ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน  
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการ ฝายการเงิน  บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี 
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
  
ตําแหนงงานอ่ืนในกิจการอ่ืน - กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
  (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที ่31 มีนาคม 2552) คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี  
 
จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 38 ครั้ง จาก 58 ครั้ง 
 
 
 
 
 

นายชัชวาล  เอ่ียมศิริ 

ประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 



การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณาในครั้งนี้ - ไมมี 
 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
               
 
 
 
ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
  
อายุ 59 ป  
 
สัญชาติ มาเลเซีย 
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 เดือน 
 
การศึกษา - B.A.(Hons) International Relations,  Universiti Malaya 
 
ประสบการณการทํางาน   -  Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand 

-  Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain 
    -  Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs 
    -  Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan 

    -  Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of   
                                         Foreign Affairs 

               -    Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People’s Republic of China 
    -  Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs 
    -  Principal Assistant Secretary, Americas & European Division,  
                                 Ministry of Foreign Affairs 
    -  Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia 
    -  Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs 
    -  First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq 
    -  Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs 
    -  Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands 
    -  Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี 
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ไมมี 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
 
การดํารงตําแหนงงานในกิจการท่ีแขงขัน - ไมมี 
/กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถือหุนในธนาคาร - ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)  คิดเปน 0.00 % 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมี 
 

ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 

ประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 



จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551 -  ไมมี 
 
การมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณาในครั้งนี้ - ไมมี 
 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 
1.  เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย   
2.  มีความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ีกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ   
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา   

2.1  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได   
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3  มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได   

อยางอิสระ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามกรรมการอิสระนิยามกรรมการอิสระ 
 
(นิยามกรรมการอิสระของธนาคารเทียบเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย) 
 
กรรมการอิสระของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (ก)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย
 บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่
 เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
(ข)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
 ประจําหรือ ผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
 เดียวกันผูถือหุนราย ใหญหรือของผู มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแต จะ ไดพนจากการมี
 ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ
 ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ ที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
 เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร 
(ค)   ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
  มารดาคูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
  หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทยอย 
(ง)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือ
 ผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
 รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
 ธนาคาร บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแต
 จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน
 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
 กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
 ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
 พฤติการณอื่นทํานอง เดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
 หนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแต
 จํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี ้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
 เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
 โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
 ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
 อํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ สํานักงานสอบ



 บัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
 ควบคุมของธนาคารสังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
 วันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
 ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย
 บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู มี
 อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
 ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
 ถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
(ซ)  ไมประกอบกิจการที่ มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ
 บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
 ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
 เสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
 ของธนาคารหรือบริษัทยอย 
(ฌ)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเ ก่ียวกับการดําเนินงานของ
 ธนาคาร 
  
 ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได 
 
 
 
 
 



 

 

ขอบังคับของธนาคารเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนขอบังคับของธนาคารเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

 

 คณะกรรมการ  :   
 
ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินกวาสิบสองคน โดยกรรมการไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการ  และถาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ

คนหนึ่ง หรือหลายคนต้ังเปนรองประธานกรรมการก็ได 
 

ขอ 16. กรรมการของบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ัง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือ  หลายคน

เปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

 
ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหเลือกต้ังคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว แต

ใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่ จําเปน จนกวา
คณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที ่

 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามขอนี้  อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
ขอ 27. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนอาจกําหนด
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได 

 ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปน
กรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 
 การประชุมผูถือหุน  :   

 
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ีเดือนนับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 



 

 
ขอ 31. ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไม

นอยกวาย่ีสิบหาคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 

 
ขอ 32.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สามวัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย 

 
ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทที่ไดดําเนินมาใน
รอบป 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามขอ 18 หรือออกเพราะสาเหตุอื่น ซ่ึงทําให

ตําแหนงวางลงหรือเลือกต้ังกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ 
(5) พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 
ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในการนี้ตอง

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียน
ลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

 
 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี  :   

 
ขอ 39. รอบปบัญชีของบริษัท เร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 



 

ขอ 41. ใหทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทปละสองคร้ังคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของปส้ินสุด
เพียงเดือนมิถุนายนคร้ังหนึ่ง และสําหรับระยะหกเดือนหลังส้ินสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกคร้ังหนึง่ 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 42. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้   ใหผูถือหุนพรอมสงหนังสือนัดประชุมสามัญ 

ประจําป 
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 
ขอ 43. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  หาม

มิใหจายเงินปนผล     เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล  ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได ตามแตคณะกรรมการ
จะเห็นสมควร 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเม่ือไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน
และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย 
 

ขอ 44. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 
ขอ 46. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงใด ๆ ของบริษัท 

 
ขอ 47. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุก

ป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชี จะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 
ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

 
ขอ 49. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายไดรายจายตลอดจน

ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ  พนักงาน 
ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท   และตัวแทนของบริษัท   รวมทั้งใหช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 

 



 
ข้ันตอนการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 15  

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
วันอังคารท่ี 28 เมษายน 2552 

 

 
. 
 
 

ผูถือหุน 
ธนาคาร ไทยธนาคาร 

มาดวยตนเอง ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
(เวลา 12.00 น.) 

 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 
 

ประธานเปดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลําดับ 

กรณีท่ีมีผูตองการออกเสียงในวาระน้ันๆ 
ใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน 

 

เจาหนาท่ีเก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลคะแนน 

 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอท่ีประชุม 
 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
กอนการเขารวมประชุม 
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