


 

ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน)เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 เวบ็ไซต ์www.cimbthai.com 
CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www. cimbthai.com 

 
ที ซไีอเอม็บ ีไทย.สกญ. /2560 
 
 

หนังสือนัดประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที 1/2560 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
วนัที 1 กุมภาพนัธ ์2560 

 
เรือง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 1/2560 

เรียน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 22 
 2.   แบบฟอรม์การเพิมทุน (F53-4) 
 3. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 .   ประวตักิรรมการอสิระทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 . นิยามกรรมการอสิระ 
 6.  คาํชีแจงวธิกีารลงทะเบยีน การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะ และหลกัฐานแสดงตนเขา้ร่วม

ประชุม ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 . ขั นตอนการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 1/2560 
 . ขอ้บงัคบัของธนาคารเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 9. แผนทีแสดงสถานทีประชุม 
 

ดว้ยคณะกรรมการธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย  จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) มมีตใิหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครั งที 1/2560 (“ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น”) ในวนัศกุรที์ 4 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.00 น.ณ หอ้งออดทิอเรยีม 
ชั น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร เพือพจิารณาเรืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี  

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั งที 22 เมือวนัที 19 เมษายน 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล การประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น ครั งที 22 ไดจ้ดัขึนเมือวนัที 19 เมษายน 2559 โดยมสีาํเนา
รายงานการประชุมตามทีแนบมาพรอ้มนี ตามสิงทีสง่มาดว้ย ลาํดบัที 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 22 ได้
จดัขึนเมือวนัที 19 เมษายน 2559 ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้อง จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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วาระที 2 พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
 12,387,365,839.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม
ทุน จาํนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่า หุ้นทีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 

 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล เพือเสริมสร้างความมั นคงและแขง็แกร่งให้แก่ธนาคาร และให้ธนาคารมีความสามารถ     
ในการแขง่ขนัในการดาํเนินธุรกจิ รวมถงึใหธ้นาคารมเีงนิกองทุนทีเพยีงพอสาํหรบัรองรบัการขยายธุรกจิของธนาคาร 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคาร
ดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบยีนเพือเสรมิสรา้งความมั นคงและแขง็แกร่งใหแ้ก่ธนาคาร และใหธ้นาคารมคีวามสามารถใน
การแขง่ขนัในการดาํเนินธุรกจิ รวมถงึใหธ้นาคารมเีงนิกองทุนทีเพยีงพอสาํหรบัรองรบัการขยายธุรกจิของธนาคาร โดย
เหน็ควรใหเ้พิมทุนจดทะเบยีนจาํนวน ,,,.00 บาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนจํานวน
5,505,495,928 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ . บาท (“หุ้นทีเสนอขาย”) เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วน
จาํนวนหุน้ซึงผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ในอตัรา 2 หุน้ใหม่ ต่อ 9 หุน้เดมิ โดยกําหนดราคาเสนอขายที 
1 บาท ต่อหุน้   

ความเหน็อืนๆ ของคณะกรรมการมดีงันี 

 

เหตผุลและความจาํเป็นของการเพิมทุน 

1) เพือใหก้ารดําเนินธุรกจิของธนาคารมคีวามคล่องตวั และเพือใหเ้งนิกองทุนของธนาคารมคีวามเพยีงพอ
เพือรองรบัการขยายธุรกจิตามแผนธุรกจิของธนาคารและเพือรกัษาระดบัเงนิกองทุนของธนาคารใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีเทยีบเคยีงกบัคู่แขง่ในธุรกจิธนาคาร และ 

2) เพือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะเงนิทุนของธนาคารอนัสบืเนืองจากการกนัสํารองเผือหนีสูญที
เพิมขึนในปี 2559 การเพิมจํานวนของหนีเป็นผลมาจากการเพิมจํานวนของหนีทีไม่ก่อใหเ้กดิรายไดใ้น
อุตสาหกรรมบางประเภทตลอดทั งปี และหนีทีเกดิจากเศรษฐกจิทยอยฟืนตวั 
 

ภายหลงัจากการพจิารณา ทีประชุมคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนมคีวาม
จาํเป็น และแนวทางการดาํเนินการดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ดงันี 

1) ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้อาจเป็นดงันี 

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย– ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยที  

ราคาตลาด = ราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ วนัทําการ ก่อนวนัทีคณะกรรมการ
มมีตใินวนัที  มกราคม  = 1.4434 บาทต่อหุน้ 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุน้ชําระแลว้) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุน้ที
เสนอขายในครั งนี) / (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายในครั งนี) 
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= 1.3628 บาทต่อหุน้ 

ดงันั น การลดลงของราคาตลาดของหุน้ = รอ้ยละ . 

2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีทีผูถ้อืหุน้เดมิรวมถงึ CIMB Bank Berhad จองซือหุน้เพิมทุนครบทั งจํานวนจะไม่มผีลกระทบต่อ
สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ 

3) ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution) 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนืองจากธนาคารมผีลขาดทุนสทุธ ิ

* ขอ้มลูทีนํามาใชใ้นการพจิารณา EPS เป็นขอ้มลูทีนํามาจากงบการเงนิสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  ซึงยงัไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัช ี 
 
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นซึงผูถื้อ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
 
เพือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอนัสบืเนืองจากการกนัสํารองเผือหนีสูญทีเพิมขึนในปี 
2559 
 
ความสมเหตสุมผลของการเพิมทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณีแผนการ
ใช้เงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นซึงผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั งหมด) 
 
เพือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอนัสบืเนืองจากการกนัสํารองเผือหนีสูญทีเพิมขึนในปี 
2559 โดย CIMB Bank Berhad ไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบว่า CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิมทุนของ
ธนาคารเพือเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของสภาวะเงนิทุนของธนาคาร 
 
ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารอนัเนืองจากการเพิมทุนและการใช้เงินตาม
แผน 
 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจํานวนหุน้ซึงผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ 
ตามทีไดเ้สนอให้ทีประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาขา้งต้นแล้วเหน็ว่าเมือธนาคารไดร้บัชําระเงนิค่าหุน้สามญัเพิมทุนจากการ
เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจํานวนหุน้ซึงผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) จะทําใหธ้นาคารมี
สว่นของฐานทุนทีเพิมมากขึนซึงทาํใหธ้นาคารสามารถขยายธุรกจิไดต้ามแผนการดาํเนินธุรกจิของธนาคาร 
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วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของธนาคาร ข้อ . เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทุน
จดทะเบียนของธนาคาร 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบยีนของธนาคารตามทีเสนอในวาระที  ขา้งต้น โดย
ขอเสนอใชข้อ้ความดงัต่อไปนี 

“ขอ้ 4.ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 15,140,113,803.50 บาท (หนึงหมืนหา้พนัหนึงรอ้ยสีสบิลา้นหนึงแสน
หนึงหมืนสามพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบ
สตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 30,280,227,60 หุน้ (สามหมืนสองรอ้ยแปดสบิลา้นสองแสนสอง
หมืนเจด็พนัหกรอ้ยเจด็หุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น   
หุน้สามญั 30,280,227,60 หุน้ (สามหมืนสองรอ้ยแปดสบิลา้นสองแสนสอง

หมืนเจด็พนัหกรอ้ยเจด็หุน้) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ - ” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอทีประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้เพือพจิารณา
อนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบยีนของธนาคารในวาระที  
ทั งนี ใหบุ้คคลทีคณะกรรมการธนาคาร หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบรหิาร มอบหมายในการจด
ทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิมเตมิถอ้ยคาํเพือให้
เป็นไปตามคาํสั งของนายทะเบยีน 

วาระที   พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัออกใหม่ จาํนวน ,,, หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นทีตราไว้ 0.50
บาทต่อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัส่วนการถือหุ้นในอตัรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้น เดิม
โดยเสนอขายในราคา  บาทต่อหุ้น (“Rights Offering”) และกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุ้น
เพิมทุน               

 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

1. เพือใหก้ารดาํเนินธุรกจิของธนาคารมคีวามคล่องตวั และเพือใหเ้งนิกองทุนของธนาคารมคีวามเพยีงพอเพือ
รองรบัการขยายธุรกจิตามแผนธุรกจิของธนาคารและเพือรกัษาระดบัเงนิกองทุนของธนาคารใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเหมาะสม  

2. เพือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะเงนิทุนของธนาคารอนัสบืเนืองจากการกนัสํารองเผือหนีสูญที
เพิมขึนในปี 2559 การเพิมจํานวนของหนีเป็นผลมาจากการเพิมจํานวนของหนีทีไม่ก่อให้เกดิรายได้ใน
อุตสาหกรรมบางประเภทตลอดทั งปี และหนีทีเกดิจากเศรษฐกจิทยอยฟืนตวั 

คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้มกีารเพิมทุนจดทะเบยีนของธนาคารจากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 12,387,365,839.50
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน ,,,. บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน ,,, หุน้ 
มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วนจํานวนหุน้ซึงผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของธนาคารจํานวน ,,, หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไว้หุน้ละ . บาท 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ทีผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 2 หุน้
ใหม่ต่อ 9 หุน้เดมิ ในราคาเสนอขาย  บาทต่อหุน้ 

(2) ทั งนี กรณีทีมีหุ้นสามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะดําเนินการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนทีเหลอืดงักล่าวใหก้บัผู้ถอืหุน้เดมิทีประสงคจ์ะซือหุน้เกนิสทิธติามสดัส่วนการถือ
หุ้น ในราคาเดียวกนักบัหุ้นทีได้รบัการจดัสรร และในกรณีทีหุ้นสามญัเพิมทุนมีเหลือจํานวนน้อยกว่า
จาํนวนทีผูถ้อืหุน้เดมิจองซือเกนิสทิธ ิธนาคารจะจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนทีเหลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจองซือเกนิ
สทิธิแต่ละรายตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดิมทีถืออยู่ โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว ธนาคารจะ
ดาํเนินการจดัสรรหุน้ทีเหลอืดงักล่าวไปจนกระทั งไม่มหีุน้สามญัเพิมทุนเหลอืจากการจดัสรรอกีเลย และใน
กรณีทีมเีศษของหุน้ทีเหลอืจากการจดัสรรใหป้ดัทิง 

(3) การออก การเสนอขาย และการจดัสรรหุน้ทีเสนอขายจะเกดิขึนภายหลงัจากทีธนาคารไดร้บัการอนุมตั ิและ
ความยนิยอมจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งซึงรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั ทั งนี 
เพือใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายของธนาคารมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการซือหุน้ตามสดัส่วนจํานวนหุน้ทีผูถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู่ (Rights Offering) และ  

(4) มอบหมายใหค้ณะกรรมการธนาคารและ/หรอื บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มอีาํนาจ
ในการพจิารณากาํหนดรายละเอยีดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว ซึงรวมถงึแต่
ไม่จาํกดัเพยีง () การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนเป็นครั งเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การ
กาํหนด และการแกไ้ขเปลียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และวนักําหนดรายชือผูถ้อืหุน้เดมิทีมสีทิธิ
จองซือและได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน (Record Date) การชําระค่าหุ้น รวมถึงเงือนไขและ
รายละเอยีดอืนๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว () การเขา้เจรจา ทําความตกลง และลง
นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว รวมทั งดําเนินการ
ต่างๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว และ () ลงนามในคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอ
ผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจําเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุน รวมถงึการ
จดัการและการยืนคาํขออนุญาตต่าง ๆ คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจําเป็นทีเกียวขอ้งต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถงึธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั ฯลฯ และการนํา
หุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมอีํานาจในการ
ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

 
วาระที 5 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าว และหากท่านมขีอ้สงสยัหรือ
คําถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงัธนาคารได้โดยผ่านทางอเีมล์ของธนาคารที 
cs@cimbthai.comหร ือทางไปรษณีย ์ลงทะเบ ียนมายงังานเลขานุการบร ิษ ัท สํานักกรรมการผู ้จดัการใหญ่ 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ชั น 21 เลขที 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พรอ้มระบุชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์เพือทีธนาคารจะสามารถ
ตดิต่อกลบัได ้โดยสง่คาํถามไดต้ั งแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ ์2560 ถงึวนัที 14 กุมภาพนัธ ์2560 
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 อนึง เพือใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั งที 1/2560 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิงขึน 
ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ โปรดนําหนังสอืทีระบุชือผูถ้อืหุน้ หรอืหนังสอืมอบฉันทะซึงพมิพบ์ารโ์คด้
(Barcode)ไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบ  ทีไดแ้นบมาพรอ้มนี พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามเอกสาร
แนบ  มาแสดงต่อเจา้หน้าทีลงทะเบยีนในวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าวใหเ้ลขานุการธนาคารก่อนเริม
การประชุม โดยธนาคารไดก้ําหนดรายชือผูถ้อืหุน้ทีมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครั งที 1/2560 ในวนัศุกรท์ี 3 
กุมภาพนัธ ์ 2560 (Record Date) และใหปิ้ดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือรวบรวมรายชือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา225 
ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัจนัทรท์ี 6 กุมภาพนัธ ์2560 

  

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(นายกติตพินัธ ์อนุตรโสตถ)ิ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
หมายเหตุ : ผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืนดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบทางเวบ็ไซต์ของธนาคารไดต้ั งแต่ 
 วนัที   9 กุมภาพนัธ ์2560  
 
 
 

 

 

โดยในการนี  คณะกรรมการธนาคารขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าทีด้วยความสุจริต และระมดัระวังร ักษา
ผลประโยชน์ของธนาคารในเรืองการเพิมทุนออกหุ้นใหม่ ทั งในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตาม
หน้าทีของคณะกรรมการของธนาคารทีพงึกระทําตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัธนาคาร ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที
เกียวขอ้งเป็นทีเรยีบรอ้ยแลว้ ทั งนี คณะกรรมการธนาคารจะร่วมกนัรบัผดิชอบต่อธนาคาร และผูถ้อืหุน้ในความเสยีหายใดๆ 
อนัเกดิขึนแก่ธนาคาร หากกรรมการกระทําการ หรอืละเวน้กระทําการใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัธนาคาร ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทําการ หรอืละเว้นกระทําการใดๆ อนัเป็นเหตุให้
กรรมการ หรอืบุคคลทีมคีวามเกียวขอ้งกบักรรมการนั นไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการเรยีกคนื
ประโยชน์จากกรรมการทีกระทาํการ หรอืละเวน้กระทาํการใดๆ แทนธนาคารไดด้ว้ย 
 

(นายกติตพินัธ ์อนุตรโสตถ)ิ 


