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ดวยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 
20 กรกฎาคม 2561 มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน”) ในวันอังคารที่    
4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองออดิทอเรียม  ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ ตามส่ิงที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 ซึ่ง
จัดขึ้นเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
15,140,113,803.50  บาท เปนทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุน จํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงและแข็งแกรงใหแกธนาคาร และใหธนาคารมีเงินกองทุน
ที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ        คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหธนาคาร
ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง รวมถึงใหธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว 
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50  บาท 
โดยเปนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (“หุนที่เสนอ
ขาย”) เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุน
ใหม ตอ 20 หุนเดิม โดยกําหนดราคาเสนอขายที่ 0.87 บาทตอหุน   

 

ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดังนี้ 
 
เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน 
1) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลองตัว และเพ่ือใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการ

ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เทียบเคียงกับคูแขง
ในธุรกิจธนาคาร และ 

2) เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น 
 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวาการระดมทุนโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนมีความจําเปน และ
แนวทางการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้ 
 
1) ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุนอาจเปนดังนี้ 

= (ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

โดยที่  

 ราคาตลาด = ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพย 7 วันทําการ กอนวันที่คณะกรรมการมีมติใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 =  0.8876 บาทตอหุน 
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ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขายใน
คร้ังนี้) / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้) = 0.8853 บาทตอหุน 

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุน = รอยละ 0.26 

2) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จองซ้ือหุนเพิ่มทุนครบทั้งจํานวนจะไมมีผลกระทบตอสิทธิออก
เสียงของผูถือหุนเดิม 

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

ผลกระทบตอ EPS จะเปนดังนี้ 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย / EPS กอนเสนอขาย 

โดย 

EPS กอนเสนอขาย = กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง / จํานวนหุนชําระแลว 

 = 0.0088 ตอหุน 

กําไรสุทธิ 12 เดือน ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 

และ  

EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้) 

 = 0.0077 ตอหุน 

 ดังนั้น การลดลงของ EPS = รอยละ 12.50  

 
ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุน
แตละรายถืออยู (Rights Offering) 
 
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น 
 
ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน รวมถึงความเพียงพอของแหลงเงินทุน (กรณีแผนการใช
เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) ไมครอบคลุมงบประมาณท้ังหมด) 
 
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น โดย CIMB 
Bank Berhad ไดแจงใหธนาคารทราบวา CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเพ่ือเสริมสราง
ความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคาร 
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ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใชเงินตามแผน 
 
คณะกรรมการไดพิจารณาการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขางตนแลวเห็นวาเม่ือธนาคารไดรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนจากการเสนอ
ขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จะทําใหธนาคารมีสวนของ
ฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจไดตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของธนาคาร 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระท่ี 2 ขางตน  ขอ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร โดยเสนอใชขอความดังตอไปนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอยสิบเอ็ดลานหนึ่งแสน
สามหม่ืนแปดรอยเจ็ดสิบส่ีบาท) 

แบงออกเปน 34,822,261,748 หุน (สามหมื่นส่ีพันแปดรอยย่ีสิบสองลานสอง
แสนหกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน) 

มูลคาหุนละ  0.50 บาท (หาสิบสตางค) 
โดยแบงออกเปน   
หุนสามัญ 34,822,261,748 หุน (สามหมื่นส่ีพันแปดรอยย่ีสิบสองลานสอง

แสนหกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน) 
หุนบุริมสิทธิ  - หุน  (-)” 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระท่ี 2 ตาม
รายละเอียดขางตน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังและ/หรือคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญออกใหม จํานวน 4,542,034,141 หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50
บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวนการถือหุนในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิม
โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาทตอหุน (“Rights Offering”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุน
เพ่ิมทุน               
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ขอเท็จจริงและเหตุผล 

1. เพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของ
ธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม  

2. เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผ่ือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 15,140,113,803.50  
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามญัใหมจํานวน 4,542,034,141 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Rights Offering) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน
เพิ่มทุน ดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุนใหมตอ 20 หุนเดิม 
ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทตอหุน และในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนใหปด
เศษทิ้งทั้งจํานวน 

(2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกใหแกผูถือหุนเดิม ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว รวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้ง ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิ
ตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรร และในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุน
ที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งมีจํานวนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งใหแกผูถือหุนที่จองซ้ือเกินสิทธิแตละรายตาม
สัดสวนหุนสามัญเดิมที่ถืออยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการ
จัดสรรหุนที่เหลือและเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งดังกลาวไปจนกระท่ังไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรอีก  

(3)  มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจในการ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) 
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิม
ที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชําระคาหุน อัตราสวนการจองซ้ือหุน การ
จองซ้ือเกินสิทธ ิรวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา 
ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมทั้ง
ดําเนินการตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (3) ลงนามในคําขออนุญาตใดๆ คําขอผอน
ผันตางๆ เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนที่เก่ียวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการ
และการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารเขาจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (4) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว 

 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และหากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม
ที่ เ ก่ียวของกับวาระการประชุม  สามารถสงคําถามลวงหนามายังธนาคารไดโดยผานทางอีเมลของธนาคารที่ 
cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร           
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทาง
โทรสารหมายเลข  0-2657-3082 พรอมระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท เพื่อที่ธนาคารจะสามารถติดตอกลับได  
ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561 

 อนึ่ง เพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ขอให
ทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือท่ีระบุชื่อผูถือหุน หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด (Barcode) 
ไวแลวตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4  ที่ไดแนบมาพรอมนี้ พรอมหลักฐานการแสดงตนในการเขารวมประชุมตามส่ิงที่สงมา
ดวยลําดับที่ 5 มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหเลขานุการธนาคารกอน
เริ่มการประชุม โดยธนาคารไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทรที่ 6 
สิงหาคม 2561 (Record Date)  

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ) 
  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 
หมายเหตุ : ผูถือหุนสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนและเอกสารประกอบทางเว็บไซตของธนาคารได
ต้ังแตวันที่  20 สิงหาคม 2561  
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โดยในการนี้ คณะกรรมการธนาคารขอรับรองวา คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของธนาคารในเร่ืองการเพิ่มทุนออกหุนใหม ทั้งในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนธรรม ตามหนาที่ของ
คณะกรรมการของธนาคารท่ีพึงกระทําตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับธนาคาร ตลอดจนกฎเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของเปนที่
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะรวมกันรับผิดชอบตอธนาคาร และผูถือหุนในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนแก
ธนาคาร หากกรรมการกระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับธนาคาร 
ตลอดจนกฎเกณฑใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหกรรมการ หรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวของกับกรรมการน้ันไดประโยชนไปโดยมิชอบ โดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการเรียกคืนประโยชนจากกรรมการท่ี
กระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ แทนธนาคารไดดวย 
 




