เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที 1

ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 22 ประจําปี 2558
ประชุม ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชันใต้ดิน โรงแรมเอส 31
เลขที 545 ถนนสุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
วันที 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ดร. เย่ หู - ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 คน ดังนี
1. ดร. เย่ หู
ประธานกรรมการ
ประธานคณะบริ หาร
2. ดร. จือกัง หลี
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
สมาชิกคณะบริ หาร
3. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ประสิ ทธิ= ดํารงชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. นายกัวหุย ซง
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
6. ดร. โหย่ว เย่
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
7. นายเปล่งศักดิ= ประกาศเภสัช กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชืนภักดี
กรรมการอิสระ
นางอรพินท์ ศรี สังคม – เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มี ผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนมาประชุมแทนรวม 47 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 2,218,616,789 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ98.30 ของจํานวนหุ ้นทังหมด 2,256,961,198 หุ ้น ซึ งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้ท งั หมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
และมอบหมายให้นางอรพิ นท์ ศรี สังคม ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายเลขานุ การองค์กรและกฎหมาย และ
เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมแทน
เลขานุการบริ ษทั แนะนําคณะกรรมการตามรายชือข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน ติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
1. ดร. ลี หลัน
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายเจียนเฟิ ง เจิง
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
วันที 27 เมษายน 2558
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นอกจากนี เลขานุการบริ ษทั แนะนําผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของธนาคารทีเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
นายสม พิศาลโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธาํ รงค์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นายซีซาน จาฟเฟอร์
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เลขานุการบริ ษทั ชีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยงต่อทีประชุมดังนี
•

ธนาคารจะนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง

กรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้
บัตรลงคะแนนทีธนาคารแจกให้ โดยทําเครื องหมาย  ในกรอบสี เหลียม  ของบัตรลงคะแนน และกรุ ณายกมือขึน
แสดงตัว เพือให้เจ้าหน้าทีของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพือเป็ นหลักฐานในการนับคะแนน สําหรับผูท้ ีเห็นด้วยไม่
ต้องใช้บตั รลงคะแนน
•

•

การนับคะแนนเสี ยง จะถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติ

•

การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงใน

แต่ละวาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที ลงคะแนนเห็ นด้วยในวาระนันๆ สําหรับวาระที ไม่มีผูไ้ ม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะถื อว่าที
ประชุมมีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั)งที 1/ 2557

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2557
ทีได้ประชุมเมือวันที 4 สิ งหาคม 2557 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,224,042,073 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99999
ไม่เห็นด้วย
142 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00001
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,224,042,215 หุน้
ที ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั งที 1/2557 ที ได้ป ระชุ ม เมื อ วัน ที
4 สิ งหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
วันที 27 เมษายน 2558

2 / 10

วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงิ นและ
กลยุทธ์ เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ต่อทีประชุม ซึ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2557
ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นายสม รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 โดยสรุ ปดังนี
ในปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 194,887 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2556
จํานวน 18,173 ล้า นบาท หรื อร้ อ ยละ 10 โดยเงิ นให้สิน เชื อมี ก ารขยายตัว เป็ น 146,875 ล้า นบาท เพิม ขึ น 8,932
ล้านบาท หรื อร้อยละ 6 เงินลงทุนสุ ทธิ เพิมขึน 4,642 ล้านบาท หรื อร้อยละ 15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิเพิมขึน 4,573 ล้านบาท หรื อร้อยละ 61
หนีสินรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2557 มีจาํ นวน 171,499 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี
2556 จํานวน 10,969 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 เงินรับฝากเพิมขึน 6,294 ล้านบาท เป็ น 90,029 ล้านบาท รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิ นลดลง 4,362 ล้านบาท เป็ น 40,424 ล้านบาท ตราสารหนี และเงิ นกูย้ ืมเพิมขึ นจาก 28,417
ล้านบาท เป็ น 37,729 ล้านบาท
ส่วนของเจ้าของรวม ณ สินปี 2557 มีจาํ นวน 23,388 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 7,204 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 45 เป็ นผลจากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 5,945 ล้านบาท กําไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่ วนของ
เจ้าของเพิมขึนจํานวน 1,259 ล้านบาท
ในปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 1,189 ล้านบาท เพิมขึน 175 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 17
รายได้ดอกเบียสุทธิ มีจาํ นวนทังสิน 4,118 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1
รายได้ทีมิใช่ดอกเบียมีจาํ นวนทังสิน 991 ล้านบาท ตํากว่าปี 2556 จํานวน 96 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9
ส่ งผลให้ ในปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 5,109 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 2
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของธนาคารและบริ ษทั ย่อยในปี 2557 มีจาํ นวนทังสิ น 2,757 ล้านบาท
หากไม่รวมรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริ หารสิ นทรัพย์ของ บสท. และขาดทุนจากทรัพย์สินรอการ
ขาย ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนทังสิน 1,833 ล้านบาท เพิมขึน 57 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 3 จากปี 2556
ในปี 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตังสํารองหนี สูญ หนี สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
จํานวน 866 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 999 ล้านบาท หรื อร้อยละ 54
กําไรก่อนภาษีสาํ หรับปี 2557 มีจาํ นวน 893 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 125 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16
ภาษีเงิ นได้สําหรับปี 2557 มีจาํ นวน 296 ล้านบาท เพิมขึนจาก 50 ล้านบาท ส่ งผลให้ ในปี 2557
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 1,189 ล้านบาท สูงกว่ากําไรสุทธิปี 2556 จํานวน 175 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
วันที 27 เมษายน 2558
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงิ นกองทุนรวมทังสิ น 22,952 ล้านบาท โดย
เป็ นเงิ นกองทุ นชันที 1 จํานวน 21,543 ล้านบาท และเงิ นกองทุนชันที 2 จํานวน 1,409 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่ วน
เงิ นกองทุ นทังหมดต่อสิ นทรั พย์เสี ยงเท่ ากับร้อยละ 17.60 ส่ วนอัตราของกองทุ นชันที 1 นันเท่ ากับร้ อยละ 16.52
ซึงเป็ นอัตราทีสูงกว่าเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ทีร้อยละ 8.5
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า รายได้และกําไรของธนาคารทีรายงานมานี เป็ นไปตาม
เป้ าหรื อไม่ และในปี ทีผา่ นมีอุปสรรคอะไรหรื อไม่
นายสมชีแจงว่า ตัวเลขทีรายงานไปถือได้วา่ สูงกว่าเป้ าทีต งั ไว้เล็กน้อย แต่ท งั นีท งั นัน ในปี ทีผ่านมา
ธนาคารต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่าง ทังภาวะเศรษฐกิ จในประเทศและภาวะเศรษฐกิ จทัวโลก รวมถึ งธุ รกิ จลิสซิ ง
รถยนต์ทีตกตํามา 2-3 ปี แล้ว
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํ าหรั บปี สิ) นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2557

เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึ งผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2557 ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามว่า สํานักงานตรวจสอบบัญชี ใช้เวลาตรวจสอบบัญชี
ธนาคารไปเป็ นเวลากีชวั โมงในปี 2557 นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธาํ รงค์ ตอบว่าสํานักงานฯ ตรวจสอบบัญชีปีละ 2
ครังๆ ละประมาณ 4,000-5,000 ชัว โมง
ผูถ้ ือหุน้ อีกท่านหนึง สอบถามถึงเรื องเศรษฐกิจในประเทศจีนกําลังมีปัญหา และอ่อนแอลง จะมีผล
ถึงบริ ษทั แม่ของธนาคารหรื อไม่ และจะกระทบถึงการดําเนนงานของธนาคารอย่างไรบ้าง
ประธานตอบว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ได้มีปัญหาเรื องความอ่อนแอ หากแต่อยูใ่ นระยะเวลาทีทางการ
กําลังควบคุมการเจริ ญเติบโต เพือไม่ให้เข้าสู่ กบั ดักทางเศรษฐกิ จ และเพือการเติบโตอย่างยัง ยืน เพราะทางการจี น
เข้าใจดีวา่ หากเศรษฐกิจจีนมีปัญหาจริ งๆ แล้ว จะกระทบกับเศรษฐกิจทัว เอเชีย
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,224,042,073 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99999
ไม่เห็นด้วย
142 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00001
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,224,042,215 หุน้
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
วันที 27 เมษายน 2558
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วาระที 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2557 และงดจ่ ายเงินปันผล

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงิ นและ
กลยุทธ์ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
นายสมเสนอต่อที ประชุ มว่าในปี 2557 ธนาคารมี กาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะธนาคารเป็ น
จํานวน 1,271 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ งธนาคารมีหน้าทีตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคารจึ ง ขอเสนอให้จัดสรรกําไรสุ ทธิ จ ํา นวน 100 ล้า น เป็ นทุ น สํา รองตาม
กฏหมาย ซึ งภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฏหมายทังสิ นจํานวน 300 ล้านบาท โดยกําไร
สุ ทธิ ทีเหลืออีก 1,171 ล้านบาท ให้กนั ไว้เป็ นกําไรสะสมที ยงั ไม่ได้จดั สรร เพือรองรับการดําเนิ นการของธนาคารใน
อนาคต และเพิมความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพือความมัน คงทางการเงิน
ของธนาคารด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงของดจ่ายเงินปั นผลกําไรจากการดําเนินงานปี 2557
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าธนาคารไม่มีการปั นผลมาเลยเป็ นเวลาหลายปี แล้ว จะมี
มาตรการดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างไร เพราะผูถ้ ือหุน้ ลงทุนไปก็อยากได้เงินปั นผล
ประธานได้ตอบว่าธนาคารมีนโยบายที จะไม่จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทังนี เพราะ
ธุรกิจของธนาคารกําลังอยูใ่ นระยะการเติบโตสูง จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก จนต้องมีการเพิมทุนจด
ทะเบียนในปี 2557 แทนทีธนาคารจะนําเงินส่วนหนึงจากกําไรมาจ่ายเป็ นเงินปั นผล หากธนาคารนําเงินนี ไปลงทุนต่อ
จะเป็ นประโยชน์ต่อทังธนาคารและผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าทีผูถ้ ือหุ ้นจะนําเงินนี ไปใช้ ทีผ่านมาบริ ษทั ในเครื อ ICBC หลาย
แห่ งก็มีการปั นผล ขณะที อีกหลายบริ ษทั ไม่จ่ายปั นผล ขึ นอยู่กบั สถานะของบริ ษทั ในเครื อแต่ละแห่ ง ดังนัน เมื อ
ธนาคารพร้อมก็จะมีการจ่ายปั นผลแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างแน่นอน เพราะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ลงทุนไปจํานวนมาก ย่อมต้องการดอก
ผลจากการลงทุนเช่นกัน ธนาคารจึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจถึงเหตุผลทีธนาคารไม่จ่ายปั นผลด้วย
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,224,042,073 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99999
ไม่เห็นด้วย
142 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00001
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,224,042,215 หุน้
ที ประชุ มมี มติ อนุ ม ัติ ให้จัดสรรกําไรสุ ทธิ และงดจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บปี 2557 ตามที เ สนอ ด้ว ย
คะแนนเสี ยงข้างมาก

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
วันที 27 เมษายน 2558
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วาระที 5

พิจารณาเลือกตั)งกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

เลขานุ การบริ ษทั เสนอรายละเอี ยดเรื องการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ โดยรายงานต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร
กําหนดไว้ว่า ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุ กครั ง ให้ก รรมการออกจากตําแหน่ งหนึ งในสามเป็ นอัตรา โดยให้
กรรมการที อยูใ่ นตําแหน่ งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ งก่อน กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้รับ
เลือกตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 นี มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

ดร. จือกัง หลี
ดร. ประสิ ทธิ= ดํารงชัย
ดร. โหย่ว เย่
นายเจียนเฟิ ง เจิง

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระทัง 4 คน
กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้
คํานึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทัง 3 คนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
ของธนาคาร ซึงกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละคนปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมซึงได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย
2,224,042,073
ไม่เห็นด้วย
142
งดออกเสี ยง
รวม
2,224,042,215

หุน้
หุน้
หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99999
0.00001

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. จือกัง หลี
ดร. ประสิ ทธิ= ดํารงชัย ดร. โหย่ว เย่ และนายเจียนเฟิ ง เจิง กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
วาระที 6

พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญ ดร. ประสิ ทธิ= ดํารงชัย – ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดเรื องค่าตอบแทนกรรมการต่อทีประชุม
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รายงานต่อทีประชุมว่า ตามทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญครังที 20 ประจําปี 2556 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่า
จะเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมทีได้จดั ส่งพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว คณะกรรมการเห็ นชอบตามที คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ เสนอให้คง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
วันที 27 เมษายน 2558
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อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ งประกอบด้วยค่าเบี ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมประจําปี ทังนี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท ภิ บาลได้พิจ ารณาโดยคํานึ งถึ งความ
เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ และมีความสมเหตุสมผลเมือเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร
พาณิ ชย์อืนทีมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราเดิม
ของปี ทีผา่ นมา ดังนี
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย) ประชุม
(บาท)
(บาท)
คณะกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการ
60,000 หยวน
15,000
(ประมาณ 300,000 บาท)
- กรรมการ
25,000
15,000
- ทีปรึ กษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ=
50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
50,000
- กรรมการตรวจสอบ
30,000
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
50,000
- กรรมการสรรหาฯ
30,000
คณะบริหาร
- ประธานคณะบริ หาร
70,000 หยวน
(ประมาณ 350,000 บาท)
- สมาชิกคณะบริ หาร
150,000
สําหรับกรรมการทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจําของธนาคารทีได้รับค่าตอบแทนประจําในรู ป
เงิ นเดื อน ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทังนี ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดิ นทาง ค่าที พกั และค่ารั บรอง
สามารถเบิกได้ตามทีจ่ายจริ ง
กรรมการทีเป็ นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ งได้รับ
ค่าตอบแทนประจําในรู ปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC แจ้งว่าไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี
ดร. เย่ หู ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบียประชุม
ทัง นี ค่ าตอบแทนกรรมการรวมประจํา ปี เป็ นวงเงิ น ไม่ เ กิ น 20 ล้า นบาท เพือ รองรั บกรณี ก าร
เปลียนแปลงหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตังกรรมการเพิมเติม การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
รวมถึงการจ่ายบําเหน็จให้กรรมการ และมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้สอดคล้องกับหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย ในปี ที ผ่านมาธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจํานวนทังหมด 18,335,536 บาท ซึงตํากว่าวงเงิน 20 ล้านบาททีอนุมตั ิไว้
ทีประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558
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วาระที 7

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั)งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2558

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. โกศล เพ็ชร์ สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าํ เสนอที
ประชุมเพือพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ ที ประชุ มว่าเพื อให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ัท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558
ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี รวมถึงค่า
สอบบัญชีทีเหมาะสมและสอดคล้องกับปริ มาณงาน โดยเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 ดังนี
1.

ชือผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธาํ รงค์ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 4208
- นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3731
- นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3920

ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อที เสนอเป็ นผูส้ อบบัญชี ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกําหนด และเป็ นผูส้ อบบัญชี ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบเป็ นผูล้ งลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีส่วนได้เสี ยกับธนาคาร บริ ษทั ในกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.

ค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
คณะกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2558
จํานวน 2,620,808 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี
บาท
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2558
1,200,000
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558
1,200,000
รายงานพิเศษตามแนวการจัดทํารายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
220,808
รวม
2,620,808
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ทังนี ผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อย
ของธนาคาร)เป็ นผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทีประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) สําหรับปี 2558 จํานวน 1,180,000 บาท
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามถึงสาเหตุทีค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อยของธนาคาร เพิมขึน
และขอให้มีการกําหนด KPI คระกรรมการตรวจสอบ เพือให้ดูให้ชวั โมงค่าสอบบัญชีลดลง
ประธานกรรมการตรวจสอบตอบว่า คณะกรรมการทราบดีวา่ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละท่านมีสิทธิ แสดงความ
คิดเห็น แต่ในกรณี น ีค่าสอบบัญชีทีเพิมขึนนันเป็ นส่วนของบริ ษทั ย่อยของธนาคาร ซึ งเพิมขึนในอัตราเพียงร้อยละ 1-2
ซึ งนับว่าน้อยมาก เมือเที ยบกับปริ มาณธุรกรรมการตรวจสอบทีเพิมขึน เนื องจากธุ รกิจลิสซิ งมีปัญหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถีถว้ น โดยได้พิจารณาปริ มาณธุรกรรมและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั อืนแล้ว เห็นว่าเป็ น
อัตราทีเหมาะสม จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจเหตุผลและการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,224,042,082 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99999
ไม่เห็นด้วย
142 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00001
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,224,042,224 หุน้
ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี ตามทีเสนอ และกําหนดค่าสอบ
บัญชีสาํ หรับปี 2558 จํานวน 2,620,808 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 ของบริ ษทั บริ ษทั ลีสซิงไอซี บีซี
(ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 1,180,000 บาท
วาระที 8

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม ถึงการซือขายหุน้ ของธนาคาร หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะขายหุ ้น ธนาคารจะซื อคืน
หรื อไม่ เลขานุ การบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ตามกฏหมายแล้วธนาคารไม่สามารถซื อหุ ้นของตัวเองคืนได้ แต่สามารถเป็ น
ตัวกลาง ในการรับแจ้งความประสงค์ของผูท้ ีจะซือขายหุน้ ได้ หากมีผูใ้ ดอยากซื อหรื อขายหุ ้นของธนาคาร ส่ วน ICBC
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่น นั ยังไม่มีนโยบายซือหุน้ เพิมเติม แต่หาก ICBC มีนโยบายซื อหุ ้นเพิมเมือใด ธนาคารจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทราบ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก
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ประธานแจ้งทีประชุมว่าได้ดาํ เนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดซักถาม
หรื อเสนอเรื องอืนใดเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

……………………………………………………………………………

(นายเย่ หู)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุการบริ ษทั
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