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ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 22 ประจาํปี 2558 

ประชุม ณ หอ้งแชมเบอร์ 1 ชั�นใตดิ้น โรงแรมเอส 31 
เลขที� 545 ถนนสุขมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

วนัที� 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
 
 

ดร. เย ่ หู - ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน ดงันี�  
1. ดร. เย ่ หู ประธานกรรมการ 

 ประธานคณะบริหาร 
2. ดร. จื�อกงั หลี� กรรมการ 

  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
  สมาชิกคณะบริหาร   

3. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. ประสิทธิ=   ดาํรงชยั กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

5. นายกั�วหุย  ซง กรรมการ 
 สมาชิกคณะบริหาร 

6.  ดร. โหยว่ เย ่  กรรมการ 
     สมาชิกคณะบริหาร   
7. นายเปล่งศกัดิ=   ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ 

  กรรมการตรวจสอบ 
8. พล.ต.ท. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี กรรมการอิสระ  
นางอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉันทะให้ผูอื้�นมาประชุมแทนรวม 47 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้2,218,616,789 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ98.30 ของจาํนวนหุ้นทั�งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ� งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั� งหมด     
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 22 ประจาํปี 2558     

และมอบหมายให้นางอรพินท์  ศรีสังคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และ
เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 

 
เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการตามรายชื�อขา้งตน้และแจง้วา่ กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน ติด

ภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
 1. ดร. ลี�  หลนั กรรมการ 

   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 2. นายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง กรรมการ 

   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
3. นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที� 1 
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นอกจากนี�  เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของธนาคารที�เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
 นายสม พิศาลโสภณ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
 นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธาํรงค ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
 นายซีซาน จาฟเฟอร์ ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 
เลขานุการบริษทัชี�แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมดงันี�  

• ธนาคารจะนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง  

• กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใช้
บตัรลงคะแนนที�ธนาคารแจกให ้โดยทาํเครื�องหมาย � ในกรอบสี�เหลี�ยม � ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ�น
แสดงตวั เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพื�อเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สาํหรับผูที้�เห็นดว้ยไม่
ตอ้งใชบ้ตัรลงคะแนน 

• การนบัคะแนนเสียง จะถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ  

• การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใน 

แต่ละวาระเท่านั�น และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากคะแนนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือถือวา่
เป็นคะแนนเสียงที�ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั�นๆ สําหรับวาระที�ไม่มีผูไ้ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที�
ประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั)งที� 1/ 2557 

 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2557 

ที�ไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2557 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,224,042,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 142                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.00001 
งดออกเสียง             - หุน้   

รวม 2,224,042,215 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั� งที�  1/2557 ที�ได้ประชุมเมื�อวนัที�           

4 สิงหาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 
 
เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและ   

กลยทุธ์ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ต่อที�ประชุม ซึ� งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 
ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 
 นายสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 โดยสรุปดงันี�  

 ในปี 2557 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 194,887 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2556 
จาํนวน 18,173 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10  โดยเงินให้สินเชื�อมีการขยายตวัเป็น 146,875 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 8,932        
ลา้นบาท หรือร้อยละ 6  เงินลงทุนสุทธิเพิ�มขึ�น 4,642 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิเพิ�มขึ�น 4,573 ลา้นบาท หรือร้อยละ 61  

หนี� สินรวมของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2557 มีจาํนวน 171,499 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 
2556 จาํนวน 10,969 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7  เงินรับฝากเพิ�มขึ�น 6,294 ลา้นบาท เป็น 90,029 ลา้นบาท รายการระหวา่ง
ธนาคารและตลาดเงินลดลง 4,362 ลา้นบาท เป็น 40,424 ลา้นบาท ตราสารหนี� และเงินกูย้ืมเพิ�มขึ�นจาก 28,417         
ลา้นบาท เป็น 37,729 ลา้นบาท  

ส่วนของเจา้ของรวม ณ สิ�นปี 2557 มีจาํนวน 23,388 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 7,204 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 45 เป็นผลจากการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 5,945 ลา้นบาท กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของ
เจา้ของเพิ�มขึ�นจาํนวน 1,259 ลา้นบาท  

ในปี 2557 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,189 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 175 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 17  

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ มีจาํนวนทั�งสิ�น 4,118 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1  

รายไดที้�มิใช่ดอกเบี�ยมีจาํนวนทั�งสิ�น  991 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ปี 2556 จาํนวน 96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9    

ส่งผลให้ ในปี 2557 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 5,109 ลา้นบาท ลดลง 125 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 2  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานของธนาคารและบริษทัยอ่ยในปี 2557 มีจาํนวนทั�งสิ�น 2,757 ลา้นบาท 
หากไม่รวมรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยข์อง บสท. และขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการ
ขาย ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานของธนาคารและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนทั�งสิ�น 1,833 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 57 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 3 จากปี 2556  

ในปี 2557 ธนาคารและบริษทัย่อยตั�งสาํรองหนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จาํนวน 866 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 999 ลา้นบาท หรือร้อยละ 54  

กาํไรก่อนภาษีสาํหรับปี 2557 มีจาํนวน 893 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 125 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16 

ภาษีเงินไดส้ําหรับปี 2557 มีจาํนวน 296 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก 50 ลา้นบาท ส่งผลให้ ในปี 2557 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,189 ลา้นบาท สูงกวา่กาํไรสุทธิปี 2556 จาํนวน 175 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17  
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงินกองทุนรวมทั�งสิ�น 22,952 ลา้นบาท โดย
เป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 จาํนวน 21,543 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั�นที� 2 จาํนวน 1,409 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วน
เงินกองทุนทั� งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยงเท่ากับร้อยละ 17.60 ส่วนอตัราของกองทุนชั�นที� 1 นั�นเท่ากบัร้อยละ 16.52         
ซึ�งเป็นอตัราที�สูงกวา่เกณฑที์�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้ที�ร้อยละ 8.5  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ รายไดแ้ละกาํไรของธนาคารที�รายงานมานี�  เป็นไปตาม
เป้าหรือไม่ และในปีที�ผา่นมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ 

นายสมชี�แจงวา่ ตวัเลขที�รายงานไปถือไดว้า่สูงกวา่เป้าที�ตั�งไวเ้ลก็นอ้ย แต่ทั�งนี�ทั�งนั�น ในปีที�ผ่านมา
ธนาคารตอ้งผ่านอุปสรรคหลายอย่าง ทั� งภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจทั�วโลก รวมถึงธุรกิจลิสซิ�ง
รถยนตที์�ตกตํ�ามา 2-3 ปีแลว้ 

 
ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 

 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ)นสุดวันที� 31 

ธันวาคม 2557  
 
เลขานุการบริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้     
ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2557 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นสอบถามว่า สํานักงานตรวจสอบบัญชี ใช้เวลาตรวจสอบบัญชี

ธนาคารไปเป็นเวลากี�ชั�วโมงในปี 2557 นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธาํรงค ์ตอบวา่สาํนกังานฯ ตรวจสอบบญัชีปีละ 2 
ครั� งๆ ละประมาณ 4,000-5,000 ชั�วโมง 

 
ผูถื้อหุน้อีกท่านหนึ�ง สอบถามถึงเรื�องเศรษฐกิจในประเทศจีนกาํลงัมีปัญหา และอ่อนแอลง จะมีผล

ถึงบริษทัแม่ของธนาคารหรือไม่ และจะกระทบถึงการดาํเนนงานของธนาคารอยา่งไรบา้ง 
 
ประธานตอบวา่เศรษฐกิจของจีนไม่ไดมี้ปัญหาเรื�องความอ่อนแอ หากแต่อยูใ่นระยะเวลาที�ทางการ

กาํลงัควบคุมการเจริญเติบโต เพื�อไม่ให้เขา้สู่กบัดกัทางเศรษฐกิจ และเพื�อการเติบโตอย่างย ั�งยืน เพราะทางการจีน
เขา้ใจดีวา่ หากเศรษฐกิจจีนมีปัญหาจริงๆ แลว้ จะกระทบกบัเศรษฐกิจทั�วเอเชีย  

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,224,042,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 142                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.00001 
งดออกเสียง             - หุน้   

รวม 2,224,042,215 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 และงดจ่ายเงนิปันผล 
 
เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและ   

กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
นายสมเสนอต่อที�ประชุมว่าในปี 2557 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็น

จาํนวน 1,271 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ� งธนาคารมีหนา้ที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

 
คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 100 ล้าน เป็นทุนสํารองตาม

กฏหมาย ซึ� งภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฏหมายทั�งสิ�นจาํนวน 300 ลา้นบาท โดยกาํไร
สุทธิที�เหลืออีก 1,171 ลา้นบาท ให้กนัไวเ้ป็นกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพื�อรองรับการดาํเนินการของธนาคารใน
อนาคต และเพิ�มความแขง็แกร่งของเงินกองทุนให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Basel III เพื�อความมั�นคงทางการเงิน
ของธนาคารดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารจึงของดจ่ายเงินปันผลกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2557 

 
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ธนาคารไม่มีการปันผลมาเลยเป็นเวลาหลายปีแลว้ จะมี

มาตรการดูแลผูถื้อหุน้อยา่งไร เพราะผูถื้อหุน้ลงทุนไปก็อยากไดเ้งินปันผล 
  

ประธานได้ตอบว่าธนาคารมีนโยบายที�จะไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทั� งนี�  เพราะ
ธุรกิจของธนาคารกาํลงัอยูใ่นระยะการเติบโตสูง จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก จนตอ้งมีการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนในปี 2557 แทนที�ธนาคารจะนาํเงินส่วนหนึ�งจากกาํไรมาจ่ายเป็นเงินปันผล หากธนาคารนาํเงินนี� ไปลงทุนต่อ
จะเป็นประโยชน์ต่อทั�งธนาคารและผูถื้อหุ้นมากกวา่ที�ผูถื้อหุ้นจะนาํเงินนี� ไปใช ้ ที�ผ่านมาบริษทัในเครือ ICBC หลาย
แห่งก็มีการปันผล ขณะที�อีกหลายบริษทัไม่จ่ายปันผล ขึ�นอยู่กบัสถานะของบริษทัในเครือแต่ละแห่ง ดังนั�น เมื�อ
ธนาคารพร้อมก็จะมีการจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้อยา่งแน่นอน เพราะผูถื้อหุน้ใหญ่ลงทุนไปจาํนวนมาก ยอ่มตอ้งการดอก
ผลจากการลงทุนเช่นกนั ธนาคารจึงขอใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจถึงเหตุผลที�ธนาคารไม่จ่ายปันผลดว้ย 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,224,042,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 142                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.00001 
งดออกเสียง             - หุน้   

รวม 2,224,042,215 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2557 ตามที� เสนอ ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมาก 
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วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั)งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
  เลขานุการบริษทัเสนอรายละเอียดเรื�องการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ โดยรายงานต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร
กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ� งในสามเป็นอตัรา โดยให้
กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บ
เลือกตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 นี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
4 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. ดร. จื�อกงั หลี�  กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร   
  2. ดร. ประสิทธิ=  ดาํรงชยั กรรมการอิสระ 
  3. ดร. โหยว่ เย ่  กรรมการ 
  4.  นายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง  กรรมการ 
 

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลแลว้ จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระทั�ง 4 คน
กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลได้
คาํนึงถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั�ง 3 คนดงักล่าวตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ
ของธนาคาร ซึ�งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น รายละเอียดประวติัโดยสงัเขปของกรรมการแต่ละคนปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียง ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,224,042,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 142                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.00001 
งดออกเสียง             - หุน้   

รวม 2,224,042,215 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. จื�อกงั หลี� 

ดร. ประสิทธิ=  ดาํรงชยั ดร. โหยว่ เย ่และนายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
 
วาระที� 6 พจิารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
 
  เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ=  ดาํรงชยั – ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดเรื�องค่าตอบแทนกรรมการต่อที�ประชุม 

 
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล รายงานต่อที�ประชุมวา่ ตามที�ประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัครั� งที� 20 ประจาํปี 2556 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และให้คงอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไวจ้นกวา่
จะเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ คณะกรรมการเห็นชอบตามที�คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลได ้เสนอให้คง
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อตัราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ� งประกอบดว้ยค่าเบี� ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมประจาํปี ทั� งนี�  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลได้พิจารณาโดยคาํนึงถึงความ
เหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ และมีความสมเหตุสมผลเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร
พาณิชยอื์�นที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับทราบอตัราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัอตัราเดิม
ของปีที�ผา่นมา ดงันี�  

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนรายเดอืน  

(บาท) 
ค่าเบี)ยประชุม  

(บาท) 
คณะกรรมการธนาคาร   
-   ประธานกรรมการ 60,000 หยวน 

(ประมาณ 300,000 บาท) 
15,000 

-   กรรมการ 25,000 15,000 
-   ที�ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศกัดิ=  50,000 - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 
-   กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
-   ประธานกรรมการสรรหาฯ 50,000 - 
-   กรรมการสรรหาฯ 30,000 - 
คณะบริหาร   
-   ประธานคณะบริหาร 70,000 หยวน 

(ประมาณ 350,000 บาท) 
- 

-   สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 
 

สาํหรับกรรมการที�เป็นพนักงานหรือลูกจา้งประจาํของธนาคารที�ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํในรูป
เงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั� งนี�  ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่ารับรอง
สามารถเบิกไดต้ามที�จ่ายจริง 

 
กรรมการที�เป็นตวัแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ� งไดรั้บ

ค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือนในฐานะพนกังานของ ICBC แจง้วา่ไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี�  
ดร. เย ่หู ประธานกรรมการไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่รับค่าเบี�ยประชุม  

 
ทั� งนี�  ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีเป็นวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท เพื�อรองรับกรณีการ

เปลี�ยนแปลงหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม การเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 
รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จให้กรรมการ และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้สอดคลอ้งกบัหน้าที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย  ในปีที�ผ่านมาธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทน
กรรมการจาํนวนทั�งหมด 18,335,536 บาท ซึ�งตํ�ากวา่วงเงิน 20 ลา้นบาทที�อนุมติัไว ้

 
ที�ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที�  7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั)งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2558 
 
  เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. โกศล เพช็ร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้าํเสนอที�
ประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2558  

 
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที�ประชุมว่าเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษัท

มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2558 
    
   ทั�งนี�  คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่า
สอบบญัชีที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปริมาณงาน โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2558 ดงันี�   

 
1.       ชื�อผู้สอบบญัชี สังกดับริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จาํกดั 

 -   นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธาํรงค ์ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  4208 
 -   นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3731 
 -   นางวไิล  บูรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3920 

 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอเป็นผูส้อบบญัชีที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํหนด และเป็นผูส้อบบญัชีที�สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความ
เห็นชอบเป็นผูล้งลายมือชื�อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

 
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบัธนาคาร บริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

2. ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 
คณะกรรมการเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของธนาคารประจาํปี 2558 

จาํนวน 2,620,808 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี�         
         บาท                                                                                      

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558                     1,200,000 

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558                     1,200,000 
รายงานพิเศษตามแนวการจดัทาํรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย                        220,808 

รวม                    2,620,808 
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ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีของธนาคาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย
ของธนาคาร)เป็นผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั  

 
คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที้�ประชุมรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยของธนาคาร) สาํหรับปี 2558 จาํนวน 1,180,000 บาท 
     
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที�ค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยของธนาคาร เพิ�มขึ�น 
และขอใหมี้การกาํหนด KPI คระกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหดู้ใหช้ั�วโมงค่าสอบบญัชีลดลง 
   
  ประธานกรรมการตรวจสอบตอบวา่ คณะกรรมการทราบดีวา่ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น แต่ในกรณีนี�ค่าสอบบญัชีที�เพิ�มขึ�นนั�นเป็นส่วนของบริษทัยอ่ยของธนาคาร ซึ� งเพิ�มขึ�นในอตัราเพียงร้อยละ 1-2 
ซึ� งนบัวา่นอ้ยมาก เมื�อเทียบกบัปริมาณธุรกรรมการตรวจสอบที�เพิ�มขึ�น เนื�องจากธุรกิจลิสซิ�งมีปัญหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาอยา่งถี�ถว้น โดยไดพิ้จารณาปริมาณธุรกรรมและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัอื�นแลว้ เห็นวา่เป็น
อตัราที�เหมาะสม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจเหตุผลและการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 
  ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 2,224,042,082 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99999 
ไม่เห็นดว้ย                  142 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   0.00001 
งดออกเสียง               - หุน้   

รวม 2,224,042,224 หุน้   

 
  ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ตามที�เสนอ และกาํหนดค่าสอบ
บญัชีสาํหรับปี 2558 จาํนวน 2,620,808 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2558 ของบริษทับริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี 
(ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 1,180,000 บาท  
 
วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 
ผูถื้อหุน้สอบถาม ถึงการซื�อขายหุน้ของธนาคาร หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะขายหุ้น ธนาคารจะซื�อคืน

หรือไม่ เลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ ตามกฏหมายแลว้ธนาคารไม่สามารถซื�อหุ้นของตวัเองคืนได ้แต่สามารถเป็น
ตวักลาง ในการรับแจง้ความประสงคข์องผูที้�จะซื�อขายหุน้ได ้หากมีผูใ้ดอยากซื�อหรือขายหุ้นของธนาคาร ส่วน ICBC 
ผูถื้อหุน้ใหญ่นั�น ยงัไม่มีนโยบายซื�อหุน้เพิ�มเติม แต่หาก ICBC มีนโยบายซื�อหุ้นเพิ�มเมื�อใด ธนาคารจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 22 ประจาํปี 2558 10 / 10
วนัที� 27 เมษายน 2558  
 

ประธานแจง้ที�ประชุมวา่ไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม
หรือเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นายเย ่ หู) 
ประธานกรรมการ 
ประธานที�ประชุม  
 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 
เลขานุการบริษทั 


