ที ลอ. 21/2559
วันที 4 เมษายน 2559
เรื อง

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 23 ประจําปี 2559

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ งทีส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั#งที 22 ประจําปี 2558 เมือวันที 27 เมษายน 2558
รายละเอียดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 และงดจ่ายเงินปั นผล
การแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 55
ประวัติกรรมการทีเสนอเลือกตั&งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชือผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี
รายงานประจําปี 2558 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 1/2559 วันที 11 มีนาคม
2559 มี มติ อนุ มตั ิ ให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั& งที 23 ประจําปี 2559 ในวันที 22 เมษายน 2559 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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั"งที 22 ประจําปี 2558
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุ ม สามัญผู ้ถื อ หุ ้ น
ครั&งที 22 ประจําปี 2558 เมือวันที 27 เมษายน 2558 ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรอง
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรรายงานผลการดําเนิ นงานของธนาคารในรอบปี
2558 ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบ

-2วาระที 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ ปี สิ# น สุ ด วั น ที
31 ธันวาคม 2558
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ# นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ซึงผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2558 และงดจ่ ายเงินปันผล
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณา
อนุ ม ัติก ารจัดสรรกํา ไรสุ ทธิ ประจําปี 2558 และงดจ่ ายเงิ นปั น ผลสํา หรั บ ปี 2558 รายละเอี ย ด
ปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท
ข้อเท็จจริ ง/ เหตุผล ตามมติ ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั# งที 1/2557 เมือวันที 4 สิ งหาคม 2557
อนุ มตั ิ ให้ธนาคารเพิมทุ นจดทะเบี ยน จํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
จํานวน 14,186,840,269.40 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออก
หุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 670,087,611 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท เพือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้น ซึ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตรา 2.3735 หุ ้นเดิม (ทั#งหุ ้น
สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ) ต่อ 1 หุน้ ใหม่ หากมีหุน้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิ ม ธนาคารจะเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจ ารณาจัด สรรหรื อยกเลิ กหุ ้นสามัญเพิม ทุ นต่อไป
ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ มาใช้สิทธิจองซื#อหุน้ เพิมทุนทั#งหมด 666,508,253 หุ ้น เหลือหุ ้นสามัญเพิมทุน
อยู่จาํ นวน 3,579,358 หุ ้น ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
ดังนั#น จึ งขอเสนอให้ยกเลิกหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเหลืออยู่จาํ นวน 3,579,358 หุ ้น ในการยกเลิกหุ ้น
สามัญเพิมทุนนี# ธนาคารจะต้องดําเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ
20,132,093,886.16 บาท
ความเห็ นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
เพื อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลื อ
20,132,093,886.16 บาท เพือยกเลิกหุน้ สามัญเพิมทุนทีเหลือจํานวน 3,579,358 หุน้

วาระที 6

พิจารณาอนุ มัติก ารแก้ ไ ขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ของธนาคารข้ อ 4 เรื องทุน จดทะเบี ยน เพือให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร คณะกรรมการ
เห็ นสมควรเสนอที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิของธนาคาร ในข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี#

-3ทุนจดทะเบียน
เดิม
เสนอแก้ไข
20,164,021,759.52 บาท 20,132,093,886.16 บาท
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
2,260,540,556 หุน้
แบ่งออกเป็ น
2,256,961,198 หุน้
8.92 บาท
มูลค่าหุน้ ละ
8.92 บาท
โดยแยกออกเป็ น
2,260,089,475 หุน้
หุน้ สามัญ
2,256,510,117 หุน้
451,081 หุน้
หุน้ บุริมสิทธิ
451,081 หุน้
คณะกรรมการขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลทีกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจ
ดําเนิ นการหรื อประสานงานในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคารกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอาํ นาจแก้ไขเพิมเติมถ้อยคําตามคําสังของนายทะเบียน
ตลอดจนดําเนินการอืนๆอันจําเป็ นเพือให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
วาระที 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับธนาคารข้ อ 55
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55 เพือให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริ ง ในเรื องการจัดสรร
กําไรของธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
คณะกรรมการขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลที กรรมการมอบหมายมีอาํ นาจ
ดําเนิ นการหรื อประสานงานในการจดทะเบี ยนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอาํ นาจแก้ไขเพิมเติมถ้อยคําตามคําสังของนายทะเบียนตลอดจน
ดําเนินการอืนๆอันจําเป็ นเพือให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง

วาระที 8

พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั&งที 23 ประจําปี 2559 มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ
1. นายกองเอกเปล่งศักดิK ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระ
2. นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล
กรรมการอิสระ
3. พลตํารวจโท วีรพงษ์ ชืนภักดี
กรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพือพิจารณาเลือกตั&งกรรมการทีครบวาระทั&ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้เลือกตั&งปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 9

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

-4วาระที 10

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2559
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 2559 และอนุ มตั ิ ค่ าสอบบัญชี ของ
ธนาคารปี 2559 จํานวน 2,920,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของธนาคาร
ปี 2559 จํานวน 1,215,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที 11

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

ธนาคารกําหนดปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั&งที 23 ประจําปี 2559 ตั&งแต่วนั ที 4 เมษายน 2559 จนกว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จะแล้วเสร็ จ
ธนาคารเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นตั&งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที
22 เมษายน 2559 กรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุม
แทนโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ งทีส่งมาด้วย
นอกจากนี& ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.โกศล เพ็ชร์ สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อ ดร. ประสิ ทธิK ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงมติแทนโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะและซองตอบรับทีแนบมาพร้อมนี& และนําส่งให้ธนาคารก่อนวันประชุมดังกล่าว
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายจื&อกัง หลี)
ประธานกรรมการ

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

