ที ลอ. 31/2557
วันที 7 กรกฎาคม 2557
เรื อง

เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 1/2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ งทีส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั#งที 21 ประจําปี 2557 เมือวันที 28 เมษายน 2557
รายละเอียดและเงือนไขการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของธนาคาร
คําชี&แจงวิธีการมอบฉันทะ การดําเนินการประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
เอกสารหรื อหลักฐานเพือแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
แผนทีสถานทีจดั ประชุม

ด้ว ยที ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารไอซี บี ซี (ไทย) จํา กัด (มหาชน) ครั& งที 2/2557 วัน ที 27
มิ ถุนายน 2557 มี มติ อนุ มตั ิ ให้เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั& งที 1/2557 ในวันที 4 สิ งหาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ อ งเฮลิ โ คเนี ย ชั&น EL โรงแรมเอ็ ม โพเรี ย ม สวี ท เลขที 622 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี&
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั"งที 21 ประจําปี 2557
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุ ม สามัญผู ้ถื อ หุ ้ น
ครั&งที 21 ประจําปี 2557 เมือวันที 28 เมษายน 2557 ให้ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรอง
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 2

พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 14,186,840,269.40 บาท เป็ น 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม
ทุน จํานวน 670,087,611 หุ้น มูลค่ าทีต ราไว้ ห้ ุนละ 8.92 บาท
เหตุผล ธนาคารจะนําเงิ นทุ นที ได้จากการเพิมทุ นไปใช้ในการเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน
และขยายธุ รกิ จของธนาคาร รวมถึงสร้างความแข็งแกร่ งทางฐานะการเงิ นของธนาคาร และเพือให้
ธนาคารมี ความพร้ อมในการปฏิ บัติ ตามข้อกําหนดเกี ยวกับเงิ น กองทุ น ของธนาคารตามเกณฑ์
Basel III ทีเข้มงวดขึ&น ตามคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณา
อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร

-2วาระที 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เรืองทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิของธนาคาร ในข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี&

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

เดิม
14,186,840,269.40
1,590,452,945
8.92
1,590,001,864
451,081

บาท
หุน้
บาท

ใหม่
20,164,021,759.52
2,260,540,556
8.92

บาท
หุน้
บาท

หุน้
หุน้

2,260,089,475
451,081

หุน้
หุน้

คณะกรรมการขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลทีกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจ
ดํา เนิ น การหรื อ ประสานงานในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องธนาคารกับ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี อาํ นาจแก้ไขเพิมเติ มถ้อยคําตามคําสังของ
นายทะเบียนตลอดจนดําเนินการอืนๆ อันจําเป็ นเพือให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนของธนาคารจํานวน 670,087,611 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของธนาคารจํานวน 670,087,611 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย ในอัตรา 2.3735 หุ ้นเดิม (ทั&งหุ ้น
สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ) ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาหุน้ ละ 8.92 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วาระที 5

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

ธนาคารกําหนดปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั&งที 1/2557 ตั&งแต่วนั ที15 กรกฎาคม 2557 จนกว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จะแล้วเสร็ จ
ธนาคารเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั&งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที
4 สิ งหาคม 2557 กรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุม
แทนโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ งทีส่งมาด้วย

-3นอกจากนี& ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.โกศล เพ็ชร์ สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อ ดร.ประสิ ทธิS ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงมติแทนโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะและซองตอบรับทีแนบมาพร้อมนี& และนําส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายเย่ หู)
ประธานกรรมการ

ฝ่ ายเลขานุการองค์กร
โทร. 0-2663-9455
0-2663-9447

