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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
 
 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 20 มกราคม 2560 
 

ขา้พเจา้ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (“ซไีอเอม็บ ีไทย หรอื ธนาคาร”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2560   
(“ทีป่ระชุมคณะกรรมการ”) เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2560 ระหวา่งเวลา 13.00 น. ถงึ 17.00 น.  เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  
ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพ่ิมทุน 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของธนาคารอกี 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 
12,387,365,839.50 บาท เป็น 15,140,113,803.50 บาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 5,505,495,928 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มลูค่าท่ีตรา
ไว้ 

(บาท/หุ้น) 

รวมทนุท่ีเพ่ิม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 5,505,495,928 0.50 2,752,747,964.00 

 

 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  
   2.1  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรร
ให้แก่ 

จาํนวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชาํระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ 5,505,495,928 9:2 1 บาทต่อหุน้ หมายเหตุ ขอ้ 1 หมายเหตุ ขอ้ 2 
      

หมายเหตุ:  

1. มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรอื บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มอีํานาจในการ
พจิารณากําหนดรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง (1) 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนด และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น และวนักําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดมิที่มสีทิธจิองซื้อและได้รบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุน (Record Date) การชาํระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
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เพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ดาํเนินการต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในคาํขอ
อนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
รวมถงึการจดัการและการยื่นคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จําเป็นที่เกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งรวมถงึธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั ฯลฯ และการนําหุน้สามญัเพิม่
ทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และมีอํานาจในการ
ดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วขา้งตน้ 

2. กรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรรอบแรกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ธนาคารจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ทีเ่หลอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทีป่ระสงคจ์ะซื้อหุน้เกนิสทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บัการ
จดัสรร และในกรณีทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนมเีหลอืจาํนวนน้อยกวา่จาํนวนทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิสทิธ ิธนาคารจะจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนที่เหลอืให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสทิธแิต่ละรายตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดมิที่ถอือยู่ โดยการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ธนาคารจะดําเนินการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวไปจนกระทัง่ไมม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการ
จดัสรรอกีเลย  

 2.1.1 การดาํเนินการของธนาคารกรณีทีม่เีศษของหุน้  

ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหป้ดัทิง้     

3. กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 กําหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 9 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครโดยกําหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์
ฯ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน ในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2560  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถา้ม)ี         
4.1 การออก การเสนอขาย และการจดัสรรหุ้นที่เสนอขายจะเกิดขึ้นภายหลงัจากที่ธนาคารได้รบัการอนุมตัิ และความ

ยนิยอมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และกระทรวงการคลงั 
4.2 ธนาคารจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้ากระทรวง

พาณิชย ์
4.3 ธนาคารจะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพือ่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเขา้ทาํ

การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 
                5.1 เพือ่ใหก้ารดาํเนินธุรกจิของธนาคารมคีวามคลอ่งตวั และเพือ่ใหเ้งนิกองทุนของธนาคารมคีวามเพยีงพอเพือ่รองรบั
การขยายธุรกจิตามแผนธุรกจิของธนาคารและเพือ่รกัษาระดบัเงนิกองทุนของธนาคารใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
                5.2 เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของสภาวะเงนิทุนของธนาคารอนัสบืเน่ืองจากการกนัสาํรองเผื่อหน้ีสญูทีเ่พิม่ขึน้ในปี 
2559 การเพิม่จาํนวนของหน้ีเป็นผลมาจากการเพิม่จาํนวนของหน้ีทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดใ้นอุตสาหกรรมบางประเภทตลอดทัง้ปี และ
หน้ีทีเ่กดิจากเศรษฐกจิทยอยฟ้ืนตวั 
 

6. ประโยชน์ท่ีธนาคารจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
 ธนาคารจะมเีงนิกองทุนเพิม่ขึน้  อนัจะทําใหธ้นาคารมฐีานะเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้  และมคีวามพรอ้มในการรองรบั
การขยายตวัทางธุรกจิของธนาคารตามเป้าหมายทีก่ําหนดต่อไป และจะนําไปสูก่ารเป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่ศีกัยภาพในการแขง่ขนั
และสามารถทาํกาํไรทีซ่ึง่จะเป็นการเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคาร  

 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
      7.1 นโยบายเงนิปนัผล : ธนาคารมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ หากผลประกอบการของธนาคารมกีําไร โดย

พจิารณาจากความพอเพยีงของเงนิกองทุนในการรองรบัธุรกจิของธนาคารและสาํรองตามกฎหมาย ทัง้น้ี คณะกรรมการธนาคารอาจ
จา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 7.2  ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้น้ีจะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการดําเนินงานเริม่ตัง้แต่ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว ไดร้บั
การจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคารแลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

  -ไมม่ ี- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่1/2560 มมีตใิหเ้พิม่ทุนและ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

19 มกราคม 2560 

2 วนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

3 กุมภาพนัธ ์2560 

3 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้รว่มประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

6 กุมภาพนัธ ์2560 

4 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 24 กุมภาพนัธ ์2560 
5 กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้  จะกาํหนดภายหลงัจากทีธ่นาคาร

ไดร้บัอนุมตักิารเพิม่ทุนจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6 จดทะเบยีนมตเิพิม่ทุนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคารกบั
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิาร

เพิม่ทุน 






