เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 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
2. นายชิน หยวน หยิน
3. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง
4. นายเคนนี คิม
5. นายปรีชา
อุนจิตติ
6. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
7. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
8. นายธาริน
ทิวารี
9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
10.นางวาทนันทน พีเทอรสิค

ประธานกรรมการ
รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ผูบริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ผูเขาประชุม
1. นางดวงพร
2. นายเอกชัย
3. นายสุรชัย

สุจริตานุวัต
ติวุตานนท
จิตตรัตนเสนีย

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย
และ รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม
4. นายลี เต็ก เส็ง
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบัน
5. นายพิพัฒน เอี่ยมชีรางกูร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานเทคโนโลยี
6. นางปนุท
ณ เชียงใหม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
รักษาการสายบริหารความเสี่ยง
7. นายนึกรัก
ใบเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการ
และ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ดานพัฒนาองคกร
8. นางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผูอํานวยการสํานักวางแผน

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 บวรพนมศักดิ์
4. นายภานุ อรุณสมิทธิ
นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณ และกลา ว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุน มาประชุมดวย
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 ใหถือวาหนึ่งหุน มีห นึ่ง เสียง และในแตละวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม กรณีถาไมมีผูถือหุนทานใด
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คัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ประธานฯจะสรุปในวาระนั้น ๆ วาผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่
นําเสนอ กรณีหากมีผูถือหุนผูใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนใหเปนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กาเครื่องหมายถูก() ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนซึ่งแจกให
ไป และชูมือขึ้นเพื่อรอใหเจาหนาที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนมานับคะแนน
เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอื่นเพื่อความเหมาะสม
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 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจ ารณารับรองรายงานการประชุม วิส ามัญ ผูถือหุน ครั้ง ที่2/2551ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ธนาคารได จัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม
วิสามัญผูถือหุนแลว
เมื่อไมมีผูใดขอแกไ ขรายงานการประชุมวิส ามัญผูถือหุน ครั้ง ที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 3
กันยายน 2551 ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ตามที่สงสําเนาแกผูถือหุนลวงหนาแลวนั้น
ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา 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 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางทุนของธนาคาร ดัง นั้น เพื่อที่ใ หผูถือหุน สามารถเขาใจภาพรวม
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
ทุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอซึ่งจะเปนการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถานะเงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในสวนของธุรกิจและ
การดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนการปรับโครงสรางทุนของธนาคาร จํานวน 5,000 ลานบาท ในครั้งนี้ ประกอบดวย 2 สวน
หลักดังนี้
การระดมทุน
(1) การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแต
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
การลดทุนจดทะเบียนโดยการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุน
จดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท (“การลดทุนจด
ทะเบียน”)
อนึ่ง ในการเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering ในครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายจาก
เดิมที่กําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนหุนละ 0.38 บาท โดยเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนยังคงเดิม
นอกเหนือจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีการ
ออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (“Hybrid
Tier 2”) ในวงเงินไมเกิน 2,500,000,000 บาท (สองพัน หารอยลานบาท) (“การออก Hybrid Tier 2”) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นคงของสถานะ
เงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในสวนของธุร กิจและการ
ดําเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได
ลักษณะการออก Hybrid Tier 2 ครั้ง นี้ จะเปนการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิ อายุ 10 ป มูลคา
2,500 ลานบาท ซึ่งการออก Hybrid Tier 2 ในครั้งนี้เปนการออกในจํานวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ที่ธนาคาร จะ
สามารถออกได ตามที่กํ าหนดในประกาศธนาคารแหง ประเทศไทย เรื่อง องคประกอบของเงิน กองทุน และ
หลักเกณฑการดํารงเงินทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อใหธนาคารมีโครงสรางเงินทุน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาธนาคารแหงประเทศไทยนับเงินที่ไดรับจากการออก Hybrid Tier 2 เปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยธนาคารมีสิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนด โดยสามารถเริ่มใชสิทธิไดภายหลังปที่ 5 โดย
ตองไดรับการอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย
อนึ่ง ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสําหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น ณ ปจจุบัน ธนาคาร
ยังไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่แนนอนได เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดในปจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรก
รรมที่คลายกันที่ผานมา โดยมีสมมติฐานวาการออก Hybrid Tier 2 เกิดขึ้น 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
ขึ้นอยูกับสภาวะของตลาดในขณะที่ออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงคของนักลงทุน โดยวิธีการ Book Building
และภายใตขอตกลงและเงื่อนของ Hybrid Tier 2 ที่ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของสํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง)
ทั้งนี้ การเสนอขายจะทําโดยการเสนอขายในวงจํากัด โดยธนาคารไดรับทราบวา CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) ในฐานะผูถือหุนใหญของธนาคารหรือบุคคลที่เปนตัวแทนไดแสดงความจํานงในการเขา
รวมเพื่อเสนอซื้อ Hybrid Tier 2 ดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตอบสนองความ
ตองการเงินกองทุนของธนาคาร โดยในการออก Hybrid Tier 2 ใหกับ CIMB Bank อาจถือเปนการเขาทํารายการ
ที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ 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
ตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก CIMB Bank เปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการออก Hybrid
Tier 2 ดังนั้น CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระการออก Hybrid Tier 2
การออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุนดังกลาว เปนสวนสําคัญหลักในการปรับโครงสรางทุนของ
ธนาคารที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงตอสถานะเงินทุนของธนาคารในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีสวนชวยใน
การเติบโตของธนาคารอยางมั่นคงและการพัฒนาของธนาคารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และยังเปนวิ ธีการที่
สามารถทําใหไดรับเงินทุนอยางทันทีตามความตองการที่จําเปนของธนาคารในขณะนี้
ภายหลังจากการเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering และการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุน
ธนาคารจะทําการลดทุนชําระแลว โดยธนาคารจะโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053,483.70 บาท เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารกอนแลวจึงจะดําเนินลดทุน จดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par
Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน
จะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสมตามลําดับ ซึ่งจะมีผลใหธนาคารสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนได
ในกรณีที่ธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงาน ทั้งนี้ การดําเนินการใชทุนสํารองและการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว
จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลว ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุน การออกตราสารลักษณะคลายทุน และการลดทุนชําระแลวดังกลาว ธนาคาร
จะมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 11.34
หลัง จากที่น ายสิ ท ธิ ไ ชย มหาคุณ ไดนํา เสนอเสร็จ สิ้น ผู ถือหุน ไดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่ ง
ประธานฯ และนายสิทธิไชย มหาคุณไดตอบคําถามดังนี้
คําถาม ผูถือหุนรายนายเกริก สามนตธรรม ถามวาธนาคาร CIMB จัดอยูในอัน ดับที่เทาใดใน
ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยแบบใด เหตุใดธนาคาร CIMB จึงซื้อหุนของธนาคาร ไม
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ซื้อหุนธนาคารอื่น และธนาคาร CIMB มีสินทรัพยรวมจํานวนเทาใด
คําตอบ ประธานฯไดตอบคําถามวาธนาคาร CIMB เปนธนาคารใหญอันดับ 2 ในประเทศมาเลเซีย
และเปนธนาคารใหญเปนอันดับที่ 5 ในอาเซียน (เดิมอยูในอันดับที่ 6 ในอาเซียน แตภายหลังไดเขาซื้อหุนธนาคาร
จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลว เปนธนาคารใหญอันดับที่ 5 ในอาเซียน) ธนาคาร
CIMB ถือเปนธนาคารในภูมิภาคอาเซียน (Regional Bank)
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนเพื่อการฟนฟู) ซึ่งถือหุนในธนาคาร
รอยละ 42.13 ไดประกาศขายหุนธนาคารแกผูส นใจทั่วไป แตธนาคาร CIMB เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
กลาวคือ เมื่อธนาคาร CIMB เขาซื้อหุนธนาคารแลว จะตองเพิ่มทุนให BIS Ratio ของธนาคารอยูในเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และกองทุนเพื่อการฟนฟูมีความมั่นใจวา หากขายหุนธนาคารใหแกธนาคาร
CIMB แลว ธนาคาร CIMB จะสามารถเพิ่มทุนให BIS Ratio อยูในเกณฑปกติได แตหากไมขายหุนธนาคารใหแก
ธนาคาร CIMB ในภาวะปจจุบัน หนวยงานราชการคงยากที่จะหาเงินมาเพิ่มทุนใหแกธนาคารได ธนาคาร CIMB
ทําธุรกิจธนาคารพาณิชยครบวงจร จึงเชื่อวาเมื่อธนาคาร CIMB เปนผูถือหุนใหญของธนาคารจะทําใหธนาคารดีขึ้น
ซึ่งเปนผลดีตอผูถือหุนรายยอยดวย รวมทั้งการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุน
เพิ่มทุน การออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 2) และการโอนทุนสํารองเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมและลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวตามวาระที่จะนําเสนอตอที่ประชุมในวันนี้ ก็เปน
การดําเนินการเพื่อใหธนาคารมีสถานะดีขึ้น ซึ่งผูถือหุนรายยอยจะไดรับประโยชนดวย สวนเหตุที่ธนาคาร CIMB
ไมไดเขาซื้อหุนธนาคารอื่น เนื่องจากที่ผานมากองทุน เพื่อการฟน ฟูขายหุน ธนาคารเพียงแหง เดียว 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
เอกสารของธนาคารวาควรจะปรับปรุงอยางไรเพื่อใหสามารถแขงขันกับธนาคารตางๆได หากมีระบบเอกสารที่ดีจะ
ทําใหธนาคารสามารถกาวหนาตอไปไดดีขึ้น
ผูถือหุนรายนายสถาพร ผังนิรันดร ใหขอมูลวาธนาคารเคยขออนุมัติตอที่ประชุมผูถื อหุนเพื่อขาย
หุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 0.66 บาท แตในการประชุมวาระนี้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน โดย
ลดลงเหลือราคาหุนละ 0.38 บาท หลัง จากนั้นจึง ลางสวนต่ํามูลคาหุน ดวยการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตไมไดนําสงขอมูล
พรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ทําใหผูถือหุนไมไดรับขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใหมครบทุกราย จึงถามวา
ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนหุนละ 0.38 บาท มีที่มาจากเหตุผลใด
ประธานฯ ขอใหตัวแทนบริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี -จีเค (ประเทศไทย) จํากัด ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งเปนผูพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนเปนผูตอบคําถามนี้
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คําตอบ คุณสิทธิไชย มหาคุณ บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี -จีเค (ประเทศไทย) จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินเปนผูตอบคําถามวาเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนจากราคาหุนละ 0.66 บาท เปนหุน
ละ 0.38 บาทเนื่องจากผูถือหุนรายใหญและผูบริหารไดพิจารณาจากฐานทุนที่เหมาะสมที่จะทําใหธนาคารสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองไดรับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุนประมาณ 5,000 ลานบาท แตการที่จะเพิ่ม
ทุนใหไดจํานวน 5,000 ลานบาทนั้น สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมด
จํานวน 5,000 ลานบาทตามแผนเดิมที่เคยเสนอ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูถือหุน
รายยอยดวยแลว จึงพิจารณาวิธีอื่นดวย นอกเหนือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน จึงเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลง
ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนเปนราคาหุนละ 0.38 บาท ซึ่งจะไดเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนออกใหมเปนจํานวน
เงิน 2,536,386,221.16 บาท สวนอีกจํานวนเงิน 2,500 ลานบาทใชวิธีการออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะ
คลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2) ซึ่งวิธีนี้จะเปนผลดีตอผูถือหุน
รายยอยในการที่จะชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนในราคาที่นอยลง สวนเหตุผลที่ไมขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 3.75
บาทเทากับมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) เนื่องจากภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการที่
มิไ ด ถือ โดยผูทํ าคํ าเสนอซื้อ (Tender Offer) แล ว ราคาหุน ธนาคารในตลาดได ออ นลง ในที่สุ ดตอ งมี การ
ปรับเปลี่ยนมูลคาหุนที่ตราไวใหเปนราคาที่เหมาะสมและสามารถอางอิงกับราคาตลาดได หากยังคงขายหุนเพิ่ม
ทุนในราคาหุนละ 3.75 บาทซึ่งสูงกวาราคาตลาด จะเกิดสวนตางมูลคาหุน ทําใหมีผลขาดทุนทันที ซึ่งไมเปนผลดี
ตอผูถือหุนรายยอยดวย จึงไดพิจารณาขายหุนเพิ่มทุนในราคาที่เหมาะสมและเปนภาระตอผูถือหุนรายยอยนอย
ที่สุด สวนการลดทุน จดทะเบียนโดยลดมูลคาหุน ที่ต ราไว นั้น จะไมมีผ ลกระทบตอมูลคาของธนาคาร ทั้ง นี้
หลั ง จากการเพิ่ ม ทุน และลดทุ น โดยการลดมู ลค า หุน ที่ ต ราไว แ ล ว ทุ น จดทะเบี ยนของธนาคารจะมี จํ านวน
6,674,700,582 บาท ซึ่ง เพียงพอและสมเหตุสมผลในการดําเนิน ธุรกิจ อยางตอเนื่อง สวนการขายตราสารที่มี
ลักษณะคลายทุน ในเบื้องตนจะขายแกผูลงทุนเฉพาะเจาะจงไมเกิน 10 ราย แตหากมีผูซื้อตราสารดังกลาวไมครบ
จํานวนเงิน 2,500 ลานบาท ธนาคาร CIMB ก็จะสนับสนุนจํานวนเงินที่ขาดอยูนั้นใหครบจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,000
ลานบาท
ประธานฯเรียนที่ประชุมวาคําถามและคําตอบขางตน เปน รายละเอียดที่จะนําเสนอในวาระที่ 2
แลวจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามตอไป หลังจากนั้น ประธานฯไดดําเนินการประชุมในวาระที่ 2 ตอไป
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4
ประธานฯไดชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ไดมีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุน
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,674,700,582 หุน (หกพันหกรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหา รอ ยแปดสิบ สอง
หุน ) โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ
1 หุนใหม โดยใหสามารถขายหุนเพิ่มทุนต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไว (มูลคาหุนที่ตราไว เทากับ 3.75 บาท) (สามบาท
เจ็ดสิบหาสตางค ) โดยราคาเสนอขายดังกลาวจะไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท (หกสิบ หกสตางค ) (“ราคาเสนอ
ขาย”) โดยราคา 0.66 บาท (หกสิบ หกสตางค ) เปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น (ในวาระที่ 2
และวาระที่ 4) (“Rights Offering”)
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คณะกรรมการของธนาคารไดพิจารณาไตรตรองการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และ
การกําหนดราคาเสนอขายหุนดังกลาว และเห็นควรเสนอใหธนาคารเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ําตามกฎหมายจากไม
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 (สองพันหารอยสามสิบหกลานสามแสนแปดหมื่นหกพันสองรอยยี่สิบเอ็ดบาทสิบ
หกสตางค)
จากที่ไดกลาวขางตน คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาถึงโครงสรางงบการเงินของธนาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ การเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering เปนหนึ่งในสองแนวทางในแผนปรับโครงสราง
ทุนของธนาคาร (โดยอีกแนวทางหนึ่งเปนการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยให
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยรายละเอียดในเรื่องดังกลาวปรากฏในวาระที่ 3) ที่มีวัต ถุประสงคเพื่อเสริมสร าง
สถานะเงินกองทุนของธนาคารใหมีความมั่นคงและเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในสวนของ
ธุร กิจและการดําเนินงานของธนาคารทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว โดยในการเสนอขายหุน ในลักษณะ Rights
Offering จะทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยัง
ไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของธนาคาร) จะเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 5.8 เปนประมาณรอยละ 9.2 ซึ่ง
คํานวณตามหลักเกณฑ Basel II (ทั้งนี้ ไดรวมผลกําไรแลว)
ในการปรับลดราคาเสนอขายนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนเดิมทุกรายยังคงมีสวนรวมในการ
เติบโตและการพัฒนาของธนาคารในอนาคตดวยราคาหุนและคาใชจายที่ลดลง
คณะกรรมการธนาคารจึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 และ วาระที่ 4 จากเดิมที่กําหนดราคาเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนราคาเสนอขายหุนละ 0.38 บาท โดยมติในสวนอื่นๆ ที่มิไดมีการแกไข
ยังคงเปนไปตามวาระที่ 2 และ วาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณา
กําหนดวันปดสมุ ดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกรที่ 27
กุมภาพันธ 2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งไดจัดขึ้นกอนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ไดกําหนด
ระยะเวลาในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน ดังกลาวเปนระยะเวลาระหวางวัน ที่ 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 นอกจากนี้ไดเปรียบเทียบการขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ถือในอัตรา
10 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมในราคาหุนละ 3.80 บาท กับขายในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมในราคาหุนละ 0.38
บาท วาจะไดเงินเพิ่มทุนในจํานวนเทากัน
นายสิทธิไชย มหาคุณ ชี้แจงวาการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนหุนที่ถืออยูนั้น
สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนได ไมวาจะเปนอัตรา 10 หุนตอ 1 หุนใหม หรืออัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมก็ได แต
ขอเสนอใหขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 3.75 บาทนั้น สูงกวาราคาตลาด ไมวาผูใดก็ตามที่ซื้อหุนในราคาที่สูง
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กวาราคาตลาด ก็จะมีผลขาดทุนทางบัญชี ซึ่งไมเปนผลดีตอทุกทานที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรไมขายหุนเพิ่มทุนใน
ราคาเทากับมูลคาหุนที่ตราไว แตควรขายในราคาที่เหมาะสม ในสวนของตราสารที่มีลักษณะคลายทุน เปนตรา
สารหนี้ดอยสิทธิ ผูถือตราสารประเภทนี้ จะไดรับดอกเบี้ยประมาณอัตรารอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอป ซึ่งใกลเคียงกับ
หุนกูดอยสิทธิ (Subordinated Debt Tier 2) ที่ออกโดยธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,000 ลานบาท
แตตราสารที่มีลักษณะคลายทุนของธนาคาร จะเปนตราสารที่ดอยสิทธิกวาตราสารดอยสิทธิของธนาคาร ทิสโก
ในขณะที่ ธนาคาร กรุง ไทย จํากัด (มหาชน ) ก็มีแผนที่ จะออกหุ นกูดอยสิทธิ (Subordinated Debt Tier 2)
ประมาณ 12,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอป ซึ่งใกลเคียงกับตราสารมีลักษณะคลายทุน
ของธนาคาร แตตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมนี้ มี เงื่อนไขเพิ่มเติมวา กรณีที่ผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในปใดไมมีกําไร ผูถือตราสารก็จะไมไดรับดอกเบี้ยในปนั้น ซึ่งผูถือตราสารดังกลาวก็มี
ความเสี่ยงตอการไมไ ดรับดอกเบี้ยในปที่ผ ลการดําเนิน งานของธนาคารไมมีกําไร ขณะเดียวกัน ในปใดที่ฐาน
เงินทุนของธนาคารไมพอเพียง หรือต่ํากวาเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ก็จะชะลอการชําระดอกเบี้ย
ออกไป จึงเรียกวาตราสารที่มีลักษณะคลายทุน ซึ่งธนาคารพาณิชยอื่นๆก็มีการออกตราสารประเภทนี้เชนกัน
คําถาม ผูถือหุน รายนายสถาพร ผังนิรัน ดร แสดงความเห็นวาการลงทุนในหุน หากปใ ดผลการ
ดําเนินงานไมมีกําไร หรือมีกําไรแตยังคงมีขาดทุนสะสมอยู ผูถือหุนก็จะไมไดรับเงินปนผล แตหากแบงเงินลงทุน
ไปลงทุนในตราสาร ปที่ผลการดําเนินงานของธนาคารมีกําไร แมจะยังคงมีขาดทุนสะสมก็ตาม ผูลงทุนในตราสารก็
จะไดรับดอกเบี้ยกอน นอกจากนี้ขอใหพิจารณาในประเด็นวาธนาคาร CIMB จะลงทุนในธนาคารเปนระยะเวลา
ยาวหรือไมเพียงใด มีนโยบายจะนําหุนออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม และจะ
แกปญหา Free Float ของหุนอยางไร
คําตอบ นายสิทธิไชย มหาคุณ ชี้แจงวาผูลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคลายทุนจะไมไดรับดอกเบี้ย
ในปที่ผลการดําเนินงานของธนาคารไมมีกําไร และในปที่เงินกองทุนของธนาคารไมเพียงพอ ก็ ตองชะลอการจาย
ดอกเบี้ยเชนกัน การออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุน เปนการปรับโครงสรางทุนของธนาคารใหเหมาะสม สวน
การลงทุนในหุน หากผลการดําเนินงานมีกําไร ก็ อาจจะพิจารณากําหนดอัตราการจายเงินปนผลในแตละปดวย
อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนใชเงินลงทุนคาหุนในจํานวนเงินที่ต่ํา แตไดรับเงินปนผลในจํานวนที่ใกลเคียงกับจํานวน
เดิม ก็ถือวาไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ดีขึ้น สําหรับการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุน จะสงผลใหอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นไดในอนาคต
คําถาม ผูถือหุนรายหนึ่งถามวา เหตุใดจึงไมพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารอง
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 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)
จะเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 5.8 เปนประมาณรอยละ 11.3 คํานวณตามหลัก Basel II เห็นวาเงินกองทุนตอ
สิน ทรัพยเสี่ยงของธนาคารจะเพิ่มขึ้น สูง กวาเกณฑ รอยละ 8.5 ตามที่ ธนาคารแหง ประเทศไทยกําหนดเพียง
เล็กนอย จึงถามวา การที่ธนาคารตองเพิ่มทุนครั้งนี้ไมต่ํากวาจํานวน 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
ตามที่กฎหมายกําหนดหลายขั้นตอนและใชเวลาคอนขางมาก แตธนาคารตองเพิ่มทุนใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว จึง
เปนเหตุผลวาเหตุใดจึงไมพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และ
ลดทุน จดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ต ราไว ” กอนวาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4” สําหรับเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยทั่วไป โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 12-14 ภายหลังการเพิ่มทุน ธนาคารไมตองกัน
สํารองอีก เพราะไดกันสํารองเพียงพอแลว และไมมีปญหา CDO อีกตอไป จึงเห็นวาเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2551 (ที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
ธนาคาร)จะเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 5.8 เปนประมาณรอยละ 11.3 คํานวณตามหลัก Basel II นั้นมีความ
เพียงพอแลว นอกจากนี้ อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของแตละธนาคารจะขึ้นอยูกับคุณภาพสินทรัพยดวย
คําตอบ ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารเพิ่มทุนใหเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 แตหากลดทุนจดทะเบียนกอนแลวจึงเพิ่มทุนภายหลัง จะทําใหการเพิ่มทุนไม
เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เนื่องจากกระบวนการลดทุนตามที่กฎหมายกําหนด ตอง
ใชเวลาคอนขางมาก
คําถาม ผูถือหุน รายหนึ่ง ขอทราบความชัดเจนวา ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนหุนละ 0.38 บาท
กําหนดจากฐานใด
คําตอบ นายสิทธิไชย มหาคุณ ตอบคําถามวา พิจารณาจากเงินกองทุนวาแหลงเงินเพิ่มทุนควรมา
จากแหลงใดไดบาง โดยคํานึงถึงตนทุนในการระดมทุนของธนาคาร จึงกําหนดราคาขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ
0.38 บาท ซึ่งจะทําใหธนาคารสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน ในลักษณะ Rights Offering จํานวน
2,536,386,221.16 บาท โดยเงินกองทุนสวนที่เหลืออีก 2,500 ลานบาทใชวิธีการออกและเสนอขายตราสารที่มี
ลักษณะคลายทุน ทั้งนี้ การกําหนดราคาขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 0.38 บาท เปนการลดภาระของผูถือหุนราย
ยอยในการชําระคาหุนเพิ่มทุนตอหุนในจํานวนเงินที่นอยลง
ผูถือหุน รายหนึ่ง ตั้ง ขอสัง เกตวา การที่กําหนดขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุน แกผู ลงทุน ใน
วงจํากัดไมเกิน 10 ราย โดยมีเงื่อนไขวาไมตองจายดอกเบี้ยในปที่ผลการดําเนินงานขาดทุนนั้น จึงคาดคะเนวา ผู
ลงทุนซื้อตราสารดังกลาวอาจเปนบริษัทในเครือของธนาคาร CIMB เองก็ได
เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่ม เติมอีก หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ใน
วาระที่ 2 และ 4 จากเดิมซึ่งกําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนราคาเสนอขายหุนละ
0.38 บาท โดยมติในสวนอื่นๆที่มิไดมีการแกไขยังคงเปนไปตามวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2552 หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา 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 อนุมัติ ให เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิส ามัญ ผูถือหุน ครั้ง ที่ 2/2551 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4 จากเดิมซึ่งกําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปน
ราคาเสนอขายหุนละ 0.38 บาท โดยมติในสวนอื่นๆที่มิไดมีการแกไขยังคงเปนไปตามวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ของ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารซึ่งไดจัดขึ้นกอนการประชุมวิสามัญ ผูถือหุนไดกําหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน ดังกลาวเปน
ระยะเวลาระหวางวันที่ 12 ถึง 13 และวันที่ 16 ถึง 18 มีนาคม 2552
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2)

ประธานฯ ไดกลาววาตามที่คุณสิทธิไชยไดกลาวอธิบายใหผูถือหุนทราบในรายละเอียดของการออก
Hybrid Tier 2 แลวนั้น ประธานฯ จึงขอเรียนสรุปตอที่ประชุมดังนี้
เหตุผลในการออก Hybrid Tier 2 นอกเหนือจากการเสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering ก็
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอโครงสรางทุนของธนาคาร โดยคํานึงถึงเรื่องของตนทุนในการระดมทุนของธนาคาร
โดยผานทางตราสารที่มีกําหนดระยะเวลา
ธนาคารไดรับทราบวา CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ในฐานะผูถือหุนใหญของธนาคาร
หรือบุคคลที่เปนตัวแทนไดแสดงความจํานงในการเขารวมเพื่อเสนอซื้อ Hybrid Tier 2 ดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาการ
ออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตอบสนองความตองการเงินกองทุนของธนาคาร โดยในการออก Hybrid Tier 2
ใหกับ CIMB Bank อาจถือเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2546 ซึ่งคาดวาขนาดของรายการเกิน
กวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมของธนาคารตามงบการเงินที่ผานการสอบทานของธนาคารสิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2551 ซึ่งการออก Hybrid Tier 2 ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุนของธนาคารดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก CIMB Bank เปนผู
มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้
ธนาคารไดแ ตง ตั้ง บริษั ท หลัก ทรั พย ทิ ส โก จํา กัด เป น ที่ ปรึ กษาทางการเงิน อิส ระในการให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตอผูถือหุน ของธนาคารในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 โดย
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 ไดสงใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน
อนึ่ง ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสําหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น เมื่อพิจารณาจาก
ราคาตลาดในปจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่คลายกันที่ผานมา โดยมีสมมติฐานวาการออก Hybrid Tier 2
เกิดขึ้น 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 ที่แทจริงนั้นจะกําหนดโดยขึ้นอยู
กับสภาวะของตลาดในขณะที่ออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงคของนักลงทุน และภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของ
Hybrid Tier 2 ที่ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ
เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง) นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารรวมถึง
บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจที่จะกําหนดอัตราผลตอบแทนสําหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่
แทจ ริง ถาสภาวะของตลาดและปจจัยตาง ๆ ที่ไ ดกลาวถึง ขางตน ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 มีการ
เปลี่ยนแปลง
โปรดพิจารณารายละเอียดขอกําหนดเบื้องตนของตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบี้ยซึ่ง
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
ในการนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออก Hybrid Tier 2 เชน วันที่ออก
และเสนอขายตราสาร จํานวนตราสารที่จะออกและเสนอขาย ไมวาจะเปนการออกและเสนอขายครั้งเดียวทั้งจํานวน
หรือออกและเสนอขายบางสวนหลายครั้ง รายละเอียดและวิธีการจัดสรร อัตราดอกเบี้ย และวิธีการชําระดอกเบี้ย
สิทธิของธนาคารในการขอไถถอน รวมถึง การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดของตราสารของ Hybrid Tier 2 ใดๆ ตามที่
ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 เทาที่จําเปนและเทาที่การแกไขดังกลาวไมเปนการแกไขในสาระสําคัญเพื่อให
เกิดความคลองตัวในการออก Hybrid Tier 2 และ/หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของและ/หรือ
เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของหนวยงานราชการเกี่ยวของ
(2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ บริษัทจัดอันดับและ/หรือ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออก Hybrid Tier 2 ในกรณีที่การแตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตนจะตองดําเนินการตาม
กฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นเปนการสมควร รวมถึงการกําหนดขอตกลงและ
คาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม และ
(3) เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไ ขสัญ ญา และ/หรือเอกสารอื่น ใด รวมทั้ง จัดทําขอตกลง ให
ขอมูล และนําสงเอกสารหลักฐานใหแกคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (”สํานักงาน ก.ล.ต.”)
ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออก Hybrid Tier 2 และดําเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวของและจําเปนตามที่เห็นสมควร
อนึ่ง กรรมการที่เปนผูแทนของ CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระใดๆ ที่
เกี่ยวของกับการออก 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 ชีแจงเพิ
้
่มเติมวา
ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหนา 32 ระบุวา ธนาคาร CIMB แสดงความสนใจการรวมลงทุนใน
ตราสาร Hybrid Tier 2 นั้น เปนการสรางความเชื่อมั่นใหบุคคลภายนอกที่สนใจการลงทุนในตราสาร Hybrid Tier 2
คําถาม ตามความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ระบุวาชวงของอัตราผลตอบแทนในตราสาร
Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอป จึงขอถามวาเหตุใดไมกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหเปนอัตราที่
แนนอน หากมีการจัด Rating ธนาคารจะมี Rating ในอันดับใด
คําตอบ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงวา ที่
ผานมาธนาคารไมมีการจัด Rating จึงใชวิธีเปรียบเทียบธนาคารกับธนาคารขนาดเล็กอื่น เชน ธนาคาร ทิสโก
จํากัด (มหาชน) และธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ไมไดเปนบริษัทที่
ทําหนาที่จัด Rating จึงไมสามารถตอบไดวา หากมีการจัด Rating ธนาคารจะมี Rating ในอันดับใด แตจะทํา
หนาที่ใหเหมาะสมกับการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สวนการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในตราสาร Hybrid Tier 2
เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอปนั้น เพื่อใหนักลงทุนที่จะซื้อตราสารดังกลาวมีการประมูลเสนอซื้อ ซึ่งอาจทํา
ใหมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา ทําใหธนาคารมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํา สามารถแขงขันกับธุรกิจในตลาดได นอกจากนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนควรขึ้นกับภาวะตลาดในชวงเวลาที่จะออกตราสารในเดือนมีนาคม 2552 จึงยังไมกําหนด
อัตราดอกเบี้ยแนนอนในขณะนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูถือหุนรายยอยมากกวา
คําถาม ภายหลังการเพิ่มทุนจํานวน 5,000 ลานบาทแลว ธนาคาร CIMB มีแผนนําเงินเพิ่มทุนไป
ดําเนินการใดที่จะกอใหเกิดประโยชนตอธนาคาร เหตุใดจึงไมมกี ารเปดเผยแผนการดําเนินงานของธนาคาร
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) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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
แตอนาคตตองขึ้นอยูกับการบริหารของผูบริหารของธนาคารเอง และตองพิจารณาจากหลายองคประกอบ อยางไร
ก็ตาม การกําหนดอัตราผลตอบแทนในตราสาร Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเทากับรอยละ 5.5 ถึง 6.5 ตอปนั้น จะทําให
ธนาคารมีตนทุนที่ต่ํา ซึ่งเปนประโยชนตอผูถือหุนรายยอยดวย
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนวามี ผูถือหุนทานใดมีคําถามที่จะสอบถามเพิ่มเติม
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 เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank เปนผูมี
สวนไดเสียเปนพิเศษในวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 121,067,874 หุน
คิดเปนรอยละ 99.9856 ของผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมเห็น ดวย 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
อนุมัติใหคณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปน ผูมีอํานาจ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

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

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาตามที่ไดมีการสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ธนาคารไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขทางบัญชีใ นวาระที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญ ผูถือหุน ธนาคารขอเรียนใหทราบวา
ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงตารางที่ปรากฏในหนา 5 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในวาระที่ 4 ที่เกี่ยวของกับ
การโอนทุนสํารองของธนาคารและการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิมมูลคาหุนละ 3.75 บาทลดลง
เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท ดังที่ไดแจกสําเนาใหแกผูถือหุนที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยในการแกไขไดมีการประกาศ
และเปดเผยไวผานทางเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 แลว
ประธานฯ ไดนําเสนอตอที่ประชุมวาเพื่อใหเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางทุน ของธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหธนาคารดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยใชขอมูลจากงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบจากผูส อบบัญ ชีสิ้นสุด ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2551 เพื่อลางสวนต่ํามูลคาหุน และขาดทุน สะสม
ตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อทําใหงบการเงินของธนาคารดีขึ้นและเพื่อเปนการเริ่มตนสําหรับการเจริญเติบโตของธนาคาร
ในอนาคต เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนขางตนเปนการลดทุนต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของธนาคารและเปนการ
ลดทุนต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร ซึ่งกอนที่จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต
มาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหธนาคารตองโอน
(ก) เงิน สํารองอื่น (ถามี) (ข) ทุนสํารองตามกฎหมาย (ทุน สํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (ถามี) ) และ (ค) ทุน สํารองสวนล้ํามูลคาหุน (ทุนสํารองตามมาตรา 51 แหงพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ถามี)) ตามลําดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
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เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กอนที่จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียน ธนาคารจะโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053,483.70 บาท
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารกอนแลวจึงจะดําเนินลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par
Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน
จะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสมตามลําดับ ทั้งนี้ การดําเนิน การใชทุนสํารองและการลดทุน จด
ทะเบียนดังกลาวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุนในลักษณะ 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
คํ า ถาม ตามความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ หน า 41 สิ น เชื่ อ ของธนาคาร
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 ไดสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(1) เนื่ อ งจากธนาคารมี เ พี ย งทุ น สํ า รองตามกฎหมาย (ทุ น สํ า รองตามมาตรา 116 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) เทานั้น จึงขอใหโอนทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาว จํานวน
6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมกอนดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว
(2) ใหลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากมูลคาหุนละ 3.75 บาท
เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและเพื่อลาง
ขาดทุนสะสมตามลําดับ
ทั้งนี้ การดําเนิน การใชทุนสํารองและการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการ
เสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
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ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวาหากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,609,710
หุนคิดเปนรอยละ 99.9997 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมเห็นดวย 10,100 หุน คิดเปนรอยละ
0.0002 ของผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง งดออกเสี ย ง 10,000 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 0.0002
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนรายใดไมมีสิทธิออกเสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้
(1) เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสํารองตามกฎหมาย (ทุนสํารองตามมาตรา 116 แหง พรบ.
บริษัทมหาชนฯ) เทานั้น จึงใหโอนทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาว จํานวน 6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมกอนดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวตามที่ระบุในขอ (2)
(2) ใหลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากมูลคาหุนละ 3.75
บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและเพื่อ
ลางขาดทุนสะสมตามลําดับ
ทั้งนี้ การดําเนินการใชทุน สํารองและการลดทุนจดทะเบียนดัง กลาวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการ
เสนอขายหุนในลักษณะ Rights Offering และเมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอขออนุมัติใน
วาระที่ 4 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหแกไขขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิ
ของธนาคาร โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความตอไปนี้แทน และ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม
ถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
“ขอ4.ทุนจดทะเบียนจํานวน 6,674,700,582 บาท (หกพันหกรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหารอยแปดสิบสองบาท)
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

13,349,401,164 หุน (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบเกาลานสี่แสนหนึ่งพันหนึ่ง
รอยหกสิบสี่หุน)
0.50 บาท

(หาสิบสตางค)
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โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

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

- หุน”

ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นอยางทั่วถึง เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
แสดงความเห็น หรือสอบถามประการใด ประธานฯจึง ขอใหที่ประชุมพิจ ารณาอนุมัติ แกไ ขขอ 4.ของหนั ง สือ
บริคณหสนธิของธนาคารเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา 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 เพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุน ที่ตราไว (Par Value) ทั้ง นี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํ า
เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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 จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนชื่อของธนาคารเพื่อใหสอดคลองกับชื่อของ CIMB
Group ซึ่งใชในภูมิภาค คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน อนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร
จากชื่อเดิมเปนชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK
PUBLIC COMPANY LIMITED” และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารขอ 1 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลีย่ นชื่อธนาคาร โดยยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังนี้แทน
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“ ขอ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
“CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”
ทั้งนี้ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารตาม
รายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นอยางทั่วถึง ซึ่งผูถือหุนมีคําถามดังนี้
คําถาม เหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อธนาคารเปนชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” และเสนอ
วาหากจะเปลี่ยนชื่อควรใชชื่อ “ธนาคารไทย ซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน)” เพื่อเปนการใหเกียรติแกชาวไทย
อยางไรก็ตาม มีผูถือหุนแสดงความเห็นดวยกับการเปลี่ยนชื่อธนาคารเปนชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย จํากัด (มหาชน)”
คําตอบ ประธานฯตอบคําถามวา การที่ใชชื่อขึ้นตนวา “ซีไอเอ็มบี” เพื่อใหสอดคลองกับชื่อของ
ธนาคาร CIMB ในประเทศอื่นทั้งในประเทศสิงคโปรและอินโดนีเซีย และไมวาจะอยูแหงใด ก็ตองใชชื่อขึ้นตนชื่อ
เดียวกันเพราะเปนธนาคารในภูมิภาค (Regional Bank) ซึ่งมีผูถือหุนแสดงความเห็นพองดวยกับคําอธิบายของ
ประธานฯวาการเปนธนาคารในภูมิภาค (Regional Bank) ควรจะใชชื่อขึ้นตนเหมือนกันทุกแหง
ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ ไดตอบคําถามเพิ่มเติมวา ธนาคารไดสรางชื่อ CIMB ให
เป น ธนาคารในภู มิภ าค และไมว าจะอยูแ หง ใด ทั้ ง ในประเทศสิง คโปร อิ น โดนีเ ซีย ก็ ใ ช ชื่อ ขึ้น ตน วา CIMB
เหมือนกับในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการใชชื่อดังกลาว ไดมีการหารือกันอยางรอบคอบแลว จึงตองใชชื่อ “ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ตามที่เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนนี้
คําถาม นายสถาพร ผังนิรันดรถามวาเหตุใดหนังสือนัดประชุมผูถือหุนวาระนี้ จึงระบุวาการเปลี่ยน
ชื่อธนาคารและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคารจะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนและกระทรวงการคลัง หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ธนาคารก็นาจะดําเนินการ
ได และแจงกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบ
คําตอบ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงวาธนาคารไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร
จากกระทรวงการคลัง การเปลี่ยนชื่อธนาคารจึง ตองขออนุญ าตจากกระทรวงการคลัง และได มีการหารือกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยในประเด็นดังกลาวแลว ขณะนี้อยูระหวางที่ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอเรื่องเพื่อขอ
อนุมัติตอกระทรวงการคลัง ดังนั้นภายหลังที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ ธนาคารก็ตองสงสําเนารายงานการประชุม
แกธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใชการนําเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัตติ อไป
คําถาม ผูถือหุนรายนายสิทธิโ ชค (มิไ ดแจงนามสกุล) ถามวาจะขอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมกัน
พิจารณาโลโกใหมของธนาคารในการประชุมครั้งตอไปไดหรือไม
คําตอบ ประธานฯชี้แจงวา การเปลี่ยนชื่อและโลโกของธนาคาร ธนาคาร CIMB ไดมีผูพิจารณา
ออกแบบเพื่อใหสอดคลองกับชื่อ CIMB ในประเทศอื่นในภูมิภาค อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนโลโกไมตองขออนุมัติ
ตอที่ประชุมผูถือหุน
เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นหรือ
สอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากชื่อเดิมเปนชื่อ
ภาษาไทย“ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED” และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร
หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,264,609,810 หุน
คิดเปน รอยละ 99.9997 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิท ธิออกเสียง ไมเห็ นดวย 10,000 หุน คิดเปน รอยละ
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” และแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 1 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร
ทั้งนี้ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร
ตามรายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแลว
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7
บทเพิ่มเติม ขอ 53 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ตามที่เสนอขออนุมัติใน

วาระที่ 6
คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ
ธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ขอ 53 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร
โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมแทน ดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 “บริษัท” หมายความวา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
หมวด 7 บทเพิ่มเติม ขอ 53 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคารตามรายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจาก
ที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
มีผูถือหุนถามวา ภายหลังการเปลี่ยนชื่อธนาคารแลว จะทําใหการใหบริการของธนาคารดีขึ้น
หรือไม ประธานฯไดตอบวา ธนาคารไมไดลดการใหบริการ การใหบริการของธนาคารมีแตจะดีขึ้นและเพิ่มขึ้น
เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็น หรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ขอ 53
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เพื่อใหส อดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร หากผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ไมเห็น ดวย หรืองดออกเสียง ถือวา
อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
ประธานฯ เรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา 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 อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ขอ 1 และ หมวด 7
บทเพิ่มเติม ขอ 53 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคารตาม
รายละเอียดดังกลาว จะดําเนินการภายหลังจากที่ธนาคารไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
วาระที่ 8

เรื่องอื่น (ถามี)

ประธานฯสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่ง มีผูถือหุน แสดง
ความเห็นและมีคําถามเรื่องตางๆ ทั่วไป และประธานฯ คณะกรรมการ และผูบริหารของธนาคารไดตอบคําถามผู
ถือหุนสรุปดังนี้
คําถาม ภายหลังการเพิ่มทุน จะมีการปดสาขาตางจังหวัดที่ผลการดําเนินงานไมมีกําไรหรือไม
คําตอบ ประธานฯไดตอบคําถามผูถือหุนวา ธนาคารอาจจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตหากสาขา
ใดผลการดําเนินการไมมีกําไร ก็จะปดสาขานั้นแลวยายไปเปดสาขาใหม ณ ที่แหงใหมแทน อยางไรก็ตาม การ
เปดและปดสาขา จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนจึงจะดําเนินการได
คําถาม ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ธนาคารจะสามารถใชเงินเพิ่มทุนในการดําเนินงานตอไปได
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 ธนาคารจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหหุนธนาคารในตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง และ
ธนาคารมีแผนถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพยหรือไม
คําตอบ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง กรรมการ ไดตอบคําถามวา ธนาคารยังไมมีแผนการถอนหุน
ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 12 เดือนขางหนา สําหรับสภาพคลองของหุนขึ้นอยูกับสภาวะ
ตลาดและผูถือหุนรายยอยวาจะมีการซื้อขายกันมากหรือไม
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ผูถือหุนรายคุณเกริก สามนตธรรม ขอใหที่ประชุมผูถือหุนปรบมือใหเกียรติแกคุณพีรศิลป ศุภผลศิริ
และประธานฯ ซึ่งมีสวนสรางความกาวหนาแกธนาคารและรักษาธนาคารนี้ไวได
ที่ประชุ มผูถือหุ น ปรบมื อใหเกี ยรติแก คุณ พีร ศิ ลป ศุ ภผลศิริ และประธานฯ ประธานฯกลา ว
ขอบคุณผูถือหุน
ผูถือหุนรายคุณเกริก สามนตธรรมเสนอใหธนาคารจัดทัวรพาผูถือหุนรายยอยไปเที่ยววัดไทยใน
ประเทศมาเลเซียแทนการจัดทัวรไหวพระ 9 วัด ซึ่งประธานฯมอบหมายใหผูอํานวยการอาวุโสสํานักประชาสัมพันธ
พิจารณาขอเสนอดังกลาว
ผูถือหุน รายนายสถาพร ผัง นิรันดร เสนอใหธนาคารจัดใหผูถือหุนรายยอยไปดูกิจการธนาคาร
CIMB ในประเทศมาเลเซีย และสอบถามวา ภายหลังการเปลี่ยนชื่อธนาคารและโลโกแล ว จะเปลี่ยนสีประจํา
ธนาคารและวัฒนธรรมของธนาคารดวยหรือไม นอกจากนี้ ธนาคารจะปรับองคกรโดยลดจํานวนพนักงานลงและ
ขายที่ทําการสํานักงานใหญอาคารสาทรหรือไม
ประธานฯตอบผูถือหุนวา ธนาคารไมมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แตจะเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ผูถื อหุนรายหนึ่ง เสนอวา การพิจ ารณาแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญคนใหม
ธนาคารควรพิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรภายในธนาคารกอน
เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก
ประธานฯ จึง ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 18.45 น.
ลงชื่อ

ทวี บุตรสุนทรทวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม
(นายทวี บุตรสุนทร)

ลงชื่อ

ฐาภพ คลี่สุวรรณ
(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
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เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/
ผูบันทึกรายงานการประชุม

