
 
ที� ลอ. 21/2559 
 
      วนัที� 4 เมษายน 2559 
 
เรื�อง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั& งที� 23 ประจาํปี 2559 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั# งที� 22 ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558  
 2. รายละเอียดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล 
 3. การแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้ 55 
 4. ประวติักรรมการที�เสนอเลือกตั&งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 
6. รายชื�อผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี 
7.     รายงานประจาํปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM  
8. คาํชี&แจงวธีิการมอบฉนัทะ การดาํเนินการประชุม  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. เอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
11. แผนที�สถานที�จดัประชุม 

  
ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ครั& งที� 1/2559 วนัที� 11 มีนาคม 

2559 มีมติอนุมติัให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั& งที�  23 ประจาํปี 2559 ในวนัที� 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.                   
ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชั& นใต้ดิน โรงแรมเอส 31 เลขที�  545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี&  

 
วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั"งที� 22 ประจาํปี 2558 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น           
ครั& งที� 22 ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

วาระที� 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 
2558 ใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบ 

 
 
 
 
 



 - 2 - 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ#นสุดวันที�              
31 ธันวาคม 2558 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
ซึ�งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ 

 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 รายละเอียด   
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลอื 20,132,093,886.16 บาท 
 
ขอ้เท็จจริง/ เหตุผล ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั# งที�  1/2557 เมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2557 
อนุมติัให้ธนาคารเพิ�มทุนจดทะเบียน จาํนวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 670,087,611 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 8.92 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่     
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้น ซึ� งผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอตัรา 2.3735 หุ้นเดิม (ทั# งหุ้น
สามญัและหุน้บุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุน้ใหม่ หากมีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม ธนาคารจะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจัดสรรหรือยกเลิกหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อไป 
ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้มาใชสิ้ทธิจองซื#อหุน้เพิ�มทุนทั#งหมด 666,508,253 หุ้น เหลือหุ้นสามญัเพิ�มทุน
อยู่จาํนวน 3,579,358 หุ้น ธนาคารพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ยกเลิกหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 
ดงันั#น จึงขอเสนอให้ยกเลิกหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เหลืออยู่จาํนวน 3,579,358 หุ้น ในการยกเลิกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนนี#  ธนาคารจะตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 
20,132,093,886.16 บาท  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  
เพื�อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 
20,132,093,886.16 บาท เพื�อยกเลิกหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลือจาํนวน 3,579,358 หุน้ 
 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของธนาคาร ในขอ้ 4 ตามรายละเอียด ดงันี#  
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 ทุนจดทะเบียน เดิม  เสนอแกไ้ข  
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน 20,164,021,759.52 บาท  20,132,093,886.16   บาท 

 แบ่งออกเป็น  2,260,540,556 หุน้ 2,256,961,198   หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ 8.92 บาท 8.92 บาท 
        โดยแยกออกเป็น     
 หุน้สามญั 2,260,089,475 หุน้ 2,256,510,117   หุน้ 
 หุน้บุริมสิทธิ 451,081 หุน้ 451,081   หุน้ 

คณะกรรมการขอให้ที�ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจ
ดาํเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจแกไ้ขเพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียน
ตลอดจนดาํเนินการอื�นๆอนัจาํเป็นเพื�อใหก้ารจดทะเบียนสาํเร็จลุล่วง     
 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัธนาคารข้อ 55 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคารขอ้ 55 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง ในเรื�องการจดัสรร
กาํไรของธนาคาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

คณะกรรมการขอให้ที�ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจ
ดาํเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคารกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และมีอาํนาจแกไ้ขเพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียนตลอดจน
ดาํเนินการอื�นๆอนัจาํเป็นเพื�อใหก้ารจดทะเบียนสาํเร็จลุล่วง  
 

วาระที� 8  พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั& งที� 23 ประจาํปี 2559  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ 
 1. นายกองเอกเปล่งศกัดิK  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ   
  2. นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ 
  3. พลตาํรวจโท วรีพงษ ์ชื�นภกัดี กรรมการอิสระ 
   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื�อพิจารณาเลือกตั&งกรรมการที�ครบวาระทั&ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�เสนอใหเ้ลือกตั&งปรากฏตามเอกสารแนบ   
 

วาระที� 9  พจิารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษทัภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณารับทราบค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ�งเป็นอตัราเท่ากบัอตัราเดิมที�อนุมติัในปีที�ผา่นมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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วาระที� 10                พจิารณาอนุมัติแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั& ง นางสาวพรรณทิพย ์กุลสันติธํารงค ์       
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบัญชีในสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี       
ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของธนาคารประจําปี 2559 และอนุมติัค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารปี 2559 จาํนวน 2,920,000 บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยของธนาคาร
ปี 2559 จาํนวน 1,215,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

วาระที� 11 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
    
      

ธนาคารกาํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   
ครั& งที� 23 ประจาํปี 2559 ตั&งแต่วนัที� 4 เมษายน 2559 จนกวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้จะแลว้เสร็จ 

 
ธนาคารเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั&งแต่เวลา 13.00 น.ของวนัที� 

22 เมษายน 2559 กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ร่วมประชุม
แทนโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย   
 

นอกจากนี&  ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ ดร. ประสิทธิK  ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง    
ลงมติแทนโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะและซองตอบรับที�แนบมาพร้อมนี&  และนาํส่งใหธ้นาคารก่อนวนัประชุมดงักล่าว 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 

(นายจื&อกงั หลี�) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการองคก์ร 
โทร. 0-2663-9455 
         0-2663-9447 


