ที ลอ. 23/2558
วันที 7 เมษายน 2558
เรื อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 22 ประจําปี 2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ งทีส่งมาด้วย
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6.
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สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั#งที 1/2557 เมือวันที 4 สิ งหาคม 2557
รายละเอียดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 และงดจ่ายเงินปั นผล
ประวัติกรรมการทีเสนอเลือกตั&งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชือผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี
รายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM
คําชี&แจงวิธีการมอบฉันทะ การดําเนินการประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
เอกสารหรื อหลักฐานเพือแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
แผนทีสถานทีจดั ประชุม

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ครั&งที 1/2558 วันที 20 มีนาคม
2558 มี มติ อนุ มตั ิ ให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั& งที 22 ประจําปี 2558 ในวันที 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ อ งแชมเบอร์ 1 ชั&น ใต้ดิ น โรงแรมเอส 31 เลขที 545 ถนนสุ ขุ ม วิ ท 31 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี&
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั"งที 1/2557
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุ มวิ สามัญผู ้ถื อหุ ้ น
ครั&งที 1/2557 เมือวันที 4 สิ งหาคม 2557 ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองสําเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรรายงานผลการดําเนิ นงานของธนาคารในรอบปี
2557 ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบ
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วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ"นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2557
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ซึงผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2557 และงดจ่ ายเงินปันผล
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณา
อนุ ม ัติก ารจัดสรรกํา ไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 และงดจ่ ายเงิ นปั น ผลสํา หรั บ ปี 2557 รายละเอี ย ด
ปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 5

พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 นี& มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ
1. ดร. จื&อกัง หลี
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2. ดร. ประสิ ทธิK ดํารงชัย
กรรมการอิสระ
3. ดร. โหย่ว เย่
กรรมการ
4. นายเจี&ยนเฟิ ง เจิ&ง
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพือพิจารณาเลือกตั&งกรรมการทีครบวาระทั&ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้เลือกตั&งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 6

พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณารับทราบค่าตอบแทน
กรรมการ ซึงเป็ นอัตราเท่ากับอัตราเดิมทีอนุมตั ิในปี ทีผา่ นมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2558
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เห็ นสมควรเสนอที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิ จารณาแต่ งตั&ง นางสาวพรรณทิ พย์ กุลสันติ ธํารงค์
นางสาวสมบู รณ์ ศุภศิ ริภิญโญ และนางวิไล บู รณกิ ตติ โสภณ ผูส้ อบบัญชี ในสังกัดบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจําปี 2558 และอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี ของ

-3ธนาคารปี 2558 จํานวน 2,620,808 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
ปี 2558 จํานวน 1,180,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

ธนาคารกําหนดปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั&งที 22 ประจําปี 2558 ตั&งแต่วนั ที 8 เมษายน 2558 จนกว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จะแล้วเสร็ จ
ธนาคารเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นตั&งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที
27 เมษายน 2558 กรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุม
แทนโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ งทีส่งมาด้วย
นอกจากนี& ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.โกศล เพ็ชร์ สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อ นายเปล่ งศัก ดิK ประกาศเภสัช กรรมการตรวจสอบ เข้า ร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงมติ แทนโดยใช้ห นังสื อ
มอบฉันทะและซองตอบรับทีแนบมาพร้อมนี& และนําส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายเย่ หู)
ประธานกรรมการ

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

