ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 23 ประจําปี 2559
ประชุม ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชันใต้ดิน โรงแรมเอส 31
เลขที 545 ถนนสุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
วันที 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ดร. จือกัง หลี - ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 7 คน ดังนี
1. ดร. จือกัง หลี
ประธานกรรมการ
ประธานคณะบริ หาร
2. นายเจียน หลู
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
สมาชิกคณะบริ หาร
3. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ประสิ ทธิ= ดํารงชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. ดร. โหย่ว เย่
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
6. นายกัวหุย ซง
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
7. นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางอรพินท์ ศรี สังคม – เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารเข้าร่ ว ม
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนรวม 32 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,222,903,686 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ
98.49 ของจํานวนหุ ้นทังหมด 2,256,961,198 หุ ้น ซึ งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้ท งั หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
และมอบหมายให้น างอรพิน ท์ ศรี ส ัง คม ผู ช้ ่ว ยกรรมการผู จ้ ดั การใหญ่ สายเลขานุ ก ารองค์ก รและกฎหมาย และ
เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที เป็ นเลขานุ การที ประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุมแทน
เลขานุ การบริ ษทั แนะนําคณะกรรมการตามรายชือข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 4 ท่าน
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
1. นายกองเอกเปล่งศักดิ= ประกาศเภสัช
2. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชืนภักดี
3. นายเจียนเฟิ ง เจิง
4. นางหมินหมิน หวู

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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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 ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บตั ร
ลงคะแนนทีธนาคารแจกให้ โดยทําเครื องหมาย  ในกรอบสี เหลียม  ของบัตรลงคะแนน และกรุ ณายกมือขึนแสดงตัว
เพือให้เจ้าหน้าที ของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพือเป็ นหลักฐานในการนับคะแนน สําหรับผูท้ ีเห็นด้วยไม่ตอ้ งใช้บตั ร
ลงคะแนน
•
การลงคะแนนเสี ยงจะถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติ เว้น
แต่ วาระลดทุนจดทะเบียน วาระแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และวาระแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ซึ งต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
•
การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงใน
แต่ละวาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงที ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะถือว่าที ประชุมมีมติ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 22 ประจําปี 2558

เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครังที 22 ประจําปี 2558 ทีได้ประชุมเมือวันที วันที 27 เมษายน 2558 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,906,917 หุน้
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 22 ประจําปี 2558 ทีได้ประชุม
เมือวันที 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ต่อทีประชุม ซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2558 ทีได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นายสม รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 โดยสรุ ปดังนี
ในปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรหลังภาษี 1,663 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จํานวน 177 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 12
รายได้ดอกเบียสุทธิ มีจาํ นวน 4,282 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จํานวน 164 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4
รายได้ทีมิใช่ดอกเบียมีจาํ นวน 891 ล้านบาท ตํากว่าปี 2557 จํานวน 100 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10 ทังนี
ในปี 2557 ธนาคารมีกาํ ไรจากการขายสิ นเชือด้อยคุณภาพจํานวน 235 ล้านบาท ถ้าไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ทีมิใช่
ดอกเบียในปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557 จํานวน 135 ล้านบาท หรื อร้อยละ 18
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆมีจาํ นวน 2,426 ล้านบาท ตํากว่าปี 2557 จํานวน 331 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายนีได้รวมรายการขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย ถ้าไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
อืนๆในปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557 จํานวน 53 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3
ในปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีสูญ สํารองหนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
จํานวน 1,084 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จํานวน 218 ล้านบาท หรื อร้อยละ 25 จํานวนเงินนีสูงมากกว่าเกณฑ์ทีทางการกําหนดไว้
ธนาคารตังสํารองส่วนเพิมนีเพือให้สอดคล้องกับภาวะความไน่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและของโลก
ณ สินปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็ นจํานวน 183,029 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2557
จํานวน 11,858 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีมีจาํ นวน 135,883 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2557
จํานวน 10,992 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 สาเหตุหลักเนืองจากการลดลงของสิ นเชือต่างประเทศและลูกหนีเงินกูเ้ ช่าซือรถยนต์
และลิสซิง
หนีสินรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2558 มีจาํ นวน 158,419 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2557
จํานวน 13,079 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8 สอดคล้องกับการลดลงของสิ นทรัพย์
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2558 มีจาํ นวน 24,610 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี
2557 จํานวน 1,222 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5 มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ
10.90 บาทต่อหุน้ เพิมขึนจาก 10.36 บาทต่อหุน้ ณ สินปี 2557
ณ สินปี 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสดั ส่วนของสิ นเชือด้อยคุณภาพต่อสิ นเชือรวมก่อนหักค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญของธนาคาร ทีร้อยละ 1.56 ลดลงจากร้อยละ 1.59 ณ สินปี 2557
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินกองทุนทังสิ นจํานวน 24,955 ล้านบาท เพิมขึน
2,003 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2557 ทังนี เงินกองทุนแบ่งเป็ นเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 23,316 ล้านบาท และเงินกองทุน
ชันที 2 จํานวน 1,639 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงเท่ากับร้อยละ 17.85
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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นายวิชยั กุลสมภพ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า มีการตังสํารองสูงกว่าเกณฑ์ทีทางการกําหนด อยาก
ทราบว่าสูงกว่าเกณฑ์มากน้อยเพียงใด
นายสม ชีแจงว่าทางหนึงทีจะอาจจะใช้พิจารณาได้วา่ การตังสํารองสูงกว่าเกณฑ์มากน้อยเพียงใด คือ
การพิจารณาอัตราส่วน Coverage ratio หากมีการตังสํารองเต็มจํานวน NPL อัตราส่วนจะเป็ น 100 เปอร์เซนต์ ทังนี
อัตราส่วนนีใช้ตวั เลขสํารองสะสม ณ สินปี 2558 อัตราส่วนอยูท่ ีประมาณ 189 เปอร์เซนต์ สูงกว่าสินปี 2557 ซึงอยูท่ ี
ประมาณ 141%
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึ งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ตามรายละเอียดใน
รายงานประจําปี 2558 ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,906,917 หุน้
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

ที ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
วาระที 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2558 และงดจ่ ายเงินปันผล

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิ ญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงิ นและกลยุทธ์
เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
นายสมเสนอต่อที ประชุมว่าในปี 2558 ธนาคารมีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะธนาคารเป็ นจํานวน
1,090 ล้านบาท ซึ งธนาคารมีหน้าทีต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จดั สรรกําไรสุทธิจาํ นวน 100 ล้านบาท (หนึงร้อยล้านบาท) เป็ นทุน
สํารองตามกฏหมาย ซึงภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฏหมายทังสิ นจํานวน 400 ล้านบาท (สี ร้อย
ล้านบาท) โดยกําไรสุทธิทีเหลืออีก 990 ล้านบาท ให้กนั ไว้เป็ นกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร เพือรองรับการดําเนิ นงานของ
ธนาคาร โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ทีรัฐบาลจะดําเนินการในอนาคตอันใกล้น ี อีก
ทังยังเป็ นการเพิมความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพือความมันคงทางการเงินของ
ธนาคาร
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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นายวิชยั กุลสมภพ ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นออกความเห็ นว่า เนื องจากธนาคารมีผลประกอบการดี และมีกาํ ไร
สะสมมาหลายปี แล้ว อีกทังธนาคารในระบบธนาคารไทยทีมีกาํ ไรก็มีการจ่ายเงิ นปั นผลอย่างต่อเนื องเกือบทุกธนาคาร จึ ง
อยากให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาจ่ายปั นผลบ้าง
ประธานกล่าวตอบว่า เนืองจากต้นปี 2559 นี ธนาคารมีผลประกอบการทีดีข ึนมากจากโครงการใหญ่ทีได้
ทําไป ดังนัน ธนาคารจะรับข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ ไว้พิจารณา แต่ท งั นี ท งั นัน ต้องขึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของธนาคารไอซี บีซี
สํานักงานใหญ่ในประเทศจีน ทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของธนาคาร
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,906,917 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16
บาท

เลขานุ ก ารบริ ษั ท เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารจาก
20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท
เลขานุ การบริ ษทั รายงานต่อที ประชุ มว่าตามมติ ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั งที 1/2557 เมื อวันที 4
สิ งหาคม 2557 อนุ มตั ิ ให้ธนาคารเพิมทุ นจดทะเบี ย น จํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน
14,186,840,269.40 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุ น จํานวน
670,087,611 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 8.92 บาท เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้น ซึ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละ
รายถืออยู่ ในอัตรา 2.3735 หุ ้นเดิ ม (ทังหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ) ต่อ 1 หุ ้นใหม่ หากมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ธนาคารจะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรหรื อยกเลิกหุน้ สามัญเพิมทุนต่อไป ปรากฏว่า
มีผถู ้ ือหุน้ มาใช้สิทธิ จองซื อหุ ้นเพิมทุนทังหมด 666,508,253 หุ ้น เหลือหุ ้นสามัญเพิมทุนอยูจ่ าํ นวน 3,579,358 หุ ้น ธนาคาร
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ดังนัน จึงขอเสนอให้ยกเลิกหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเหลืออยูจ่ าํ นวน
3,579,358 หุ ้น ในการยกเลิกหุ ้นสามัญเพิมทุนนี ธนาคารจะต้องดําเนิ นการลดทุนจดทะเบียนจาก 20,164,021,759.52 บาท
เหลือ 20,132,093,886.16 บาท
นายวิชยั กุลสมภพ ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นออกความเห็นว่า อยากให้ธนาคารพิจารณานําหุ ้นทีเหลือออกมาขาย
อีกรอบ แทนทีจะมาขออนุมตั ิยกเลิกหุ ้นทีเหลือจากการจัดสรรครังแรก เพราะผูถ้ ือหุ ้นจะได้มีสิทธิ จองหุ ้นเพิมและธนาคาร
จะได้เงินทุนเพิมด้วยเช่นกัน
นางอรพินท์ ชีแจงว่ากระบวนการในการนําหุ ้นส่ วนทีเหลือมาจัดสรรใหม่น นั เป็ นภาระและมีค่าใช้จ่าย
กับธนาคาร เมือเที ยบกับเงินที จะได้จากการจัดสรรหุ ้นส่ วนทีเหลือจะไม่คุม้ กัน ดังนัน คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
อย่างถีถ้วนถึงข้อดีและข้อเสี ยระหว่างการจัดสรรหุ ้นอีกรอบ หรื อยกเลิกหุ ้นส่ วนทีเหลือแล้ว จึงเสนอให้ยกเลิกหุ ้นทีเหลือ
จากการจัดสรรดังกล่าว

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,506,679 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
5,400,238 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

99.75706
0.24294

ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลื อ
20,132,093,886.16 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเกิ นกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของธนาคารข้ อ 4 เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื อง
ทุนจดทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท รายงานต่ อ ที ประชุ ม ว่า เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นของธนาคาร
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
ธนาคาร ในข้อ 4 ตามรายละเอียด ดังนี
ทุนจดทะเบียน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

เดิม
20,164,021,759.52 บาท
2,260,540,556 หุน้
8.92 บาท
2,260,089,475
451,081

หุน้
หุน้

เสนอแก้ไข
20,132,093,886.16 บาท
2,256,961,198 หุน้
8.92 บาท
2,256,510,117
451,081

หุน้
หุน้

และขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลที กรรมการมอบหมายมีอาํ นาจดําเนิ นการหรื อ
ประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี
อํานาจแก้ไขเพิมเติมถ้อยคําตามคําสัง ของนายทะเบียนตลอดจนดําเนินการอืนๆอันจําเป็ นเพือให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,506,679 หุน้
ไม่เห็นด้วย
5,400,238 หุน้
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.75706
0.24294

ที ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ก ารแก้ไขหนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของธนาคารข้อ 4 เรื อ งทุ น จดทะเบี ย น เพื อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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วาระที 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับธนาคารข้ อ 55

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
นายสมเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55 เพือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิจริ ง ในเรื องการจัดสรรกําไรของธนาคาร โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี
เดิม

แก้ ไข

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที
บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิ ให้แบ่งเงินปั นผล เงินปั นผลให้
แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้แก่
หุ้นบุริมสิ ทธิ

ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที
บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้
จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้แก่
หุ้นบุริมสิ ทธิ

โดยมติ ของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ้น การจ่ายเงิ นปั นผลบริ ษทั อาจจะจ่ายเงิ นปั น
ผลทังหมดหรื อบางส่ วนในรู ปของหุ้นปั นผล (STOCK DIVIDEND) โดย
ออกเป็ นหุ้นใหม่ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นตามชนิ ดต่างๆ ของหุ้นทีบริ ษทั มีอยูใ่ น
ขณะนัน

โดยมติ ของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น บริ ษทั อาจจะจ่ ายเงิ นปั นผลทังหมดหรื อ
บางส่ วนในรู ปของหุ้นปั นผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็ นหุ้ น
ใหม่ ให้แก่ผถู้ ือหุ้นตามชนิ ดต่างๆ ของหุ้นทีบริ ษทั มีอยูใ่ นขณะนัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นครังคราว
ในเมือเห็ นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่ นนัน และนอกจาก
เงินสํารองที กฎหมายกําหนดให้บริ ษทั จัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการ
อาจพิจารณาจัดสรรเงิ นสํารองประเภทอื นได้ตามสมควร เงิ นกําไร
ส่ ว นที เ หลื อ ให้ ถื อ เป็ นกํา ไรที ย ัง ไม่ ไ ด้ จ ั ด สรรและนั บ รวมเป็ น
เงิ น กองทุน ตังแต่วนั แรกของงวดบัญชี ค รึ งปี ถัด ไป การดําเนิ น การ
ดังกล่าวนี ให้คณะกรรมการรายงานให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นครังคราว
เมือเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่ นนัน และเมือได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ทีเหลื อจากการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลหรื อการจ่ายเงิ นปั นผลตามมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น หรื อนํา
เงินกําไรสุ ทธิ ส่วนทีเหลื อทียงั ไม่ได้จดั สรรทีเกิ ดขึนในรอบครึ งปี ทาง
บัญชี ที ผ่า นการตรวจสอบแล้วรวมเป็ นเงิ น สํารองใดๆหรื อเป็ นทุ น
สํา รองเพื อ เป็ นเงิ น กองทุ น ของบริ ษัท ได้ ต ามที ค ณะกรรมการจะ
เห็นสมควร เมือดําเนิ นการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทําภายใน 1 (หนึ ง) เดื อน นับแต่วนั ทีประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทังนี ให้ แจ้งเป็ น
หนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นันในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย

การจ่ายเงิ นปั นผล ให้กระทําภายใน 1 (หนึ ง) เดื อน นับแต่วนั ที ที
ประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อวันทีคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทังนี ให้แจ้ง
เป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั น
ผลนันในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย

ในกรณี ที ผูถ้ ือหุ้นรายใดทีไม่ได้รับการยกเว้นการถื อหุ้นตามกฎหมายได้
ถือหุ้นของบริ ษทั เกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนด บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินปั น
ผลหรื อผลตอบแทนอื นใดแก่ ผูถ้ ื อหุ้นรายนัน ในจํานวนหุ้นส่ วนที เกิ น
กว่าอัตราทีกฎหมายกําหนด

ในกรณี ทีผูถ้ ื อหุ้นรายใดทีไม่ได้รับการยกเว้นการถื อหุ้นตามกฎหมาย
ได้ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท เกิ น กว่ า อัต ราที ก ฎหมายกํา หนด บริ ษัท จะไม่
จ่ายเงิ นปั นผลหรื อผลตอบแทนอื น ใดแก่ ผูถ้ ื อหุ้ นรายนัน ในจํานวน
หุ้นส่ วนทีเกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนด

และขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลที กรรมการมอบหมายมีอาํ นาจดําเนิ นการหรื อ
ประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอาํ นาจแก้ไข
เพิมเติมถ้อยคําตามคําสัง ของนายทะเบียนตลอดจนดําเนินการอืนๆอันจําเป็ นเพือให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,906,917 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับธนาคารข้อ 55 เพือให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริ ง ในเรื องการ
จัดสรรกําไรของธนาคาร ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ซึงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 8

พิจารณาเลือกตั,งกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

เลขานุการบริ ษทั เสนอรายละเอียดเรื องการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที ออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระโดยรายงานต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกําหนดไว้วา่ ใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ งในสามเป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 นี มีกรรมการที ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
3 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.

นายกองเอกเปล่งศักดิ= ประกาศเภสัช
นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล
พลตํารวจโท วีรพงษ์ ชืนภักดี

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว คณะกรรมการจึ งเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการที ตอ้ งออกตามวาระทัง 3
ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้
คํานึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทัง 3 ท่านดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ
ธนาคาร ซึงกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมซึงได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,906,917 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,906,917 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่ นายกองเอกเปล่งศักดิ=
ประกาศเภสัช นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล และพลตํารวจโท วีรพงษ์ ชืนภักดี ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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วาระที 9

พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ

เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ โดยรายงานต่อทีประชุมว่า
ตามที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญครั งที 20 ประจําปี 2556 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และให้คงอัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน ในปี 2559 นี ค่าตอบแทนกรรมการไม่มีการเปลียนแปลง เลขานุการบริ ษทั จึง
ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ซึ งประกอบด้วยค่าเบียประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ง และวงเงินค่าตอบแทนรวมประจําปี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมทีได้นาํ ส่งให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ านแล้ว ทังนี คณะกรรมการธนาคารเห็ นชอบตามที คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล
ได้เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมไว้ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมือ
เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิ ชย์อืนทีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย, ประชุม
(บาท)
(บาท)
คณะกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ทีปรึ กษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ=
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ
คณะบริหาร
- ประธานคณะบริ หาร
- สมาชิกคณะบริ หาร

60,000 หยวน
(ประมาณ 300,000 บาท)
25,000
50,000

15,000

50,000
30,000

-

50,000
30,000

-

70,000 หยวน
(ประมาณ 350,000 บาท)
150,000

-

15,000
-

-

สําหรับกรรมการทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจําของธนาคารทีได้รับค่าตอบแทนประจําในรู ปเงินเดือน
ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทังนี ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดินทาง ค่าทีพกั และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที
จ่ายจริ ง
กรรมการที เป็ นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ งได้รับ
ค่าตอบแทนประจําในรู ปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC คือ นายเจียนเฟิ ง เจิง และ นางหมินหมิน หวู แจ้งว่าไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี ดร. จื อกัง หลี ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี ยประชุ ม
เช่นกัน
ทังนี ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี เป็ นวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เพือรองรับกรณี การเปลียนแปลง
หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตังกรรมการเพิมเติม การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน รวมถึงการจ่าย
บําเหน็จให้กรรมการ และมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ
หน้า ที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที ไ ด้รั บ มอบหมาย ในปี ที ผ่า นมาธนาคารได้จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการจํา นวนทัง หมด
14,077,832.79 บาท ซึงตํากว่าวงเงิน 20 ล้านบาททีอนุมตั ิไว้
ทีประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั,งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2559

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กล่ า วเชิ ญ ดร. โกศล เพ็ช ร์ สุ ว รรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ํา เสนอ
ทีประชุมเพือพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที ประชุมว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559
ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชียวชาญ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชี
ทีเหมาะสมและสอดคล้องกับปริ มาณงาน โดยเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชีสาํ หรับปี 2559 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 อบบัญชีตามรายชือทีเสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยกําหนด และเป็ นผูส้ อบบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบเป็ นผู ้
ลงลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีส่วนได้เสี ยกับธนาคาร บริ ษทั ในกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.

ค่ าสอบบัญชีประจําปี 2559
คณะกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2559 จํานวน
2,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน 1,215,000
บาท รวมค่าสอบบัญชี ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 4,135,000 บาท เพิมขึนร้อยละ 15.50 เมือเที ยบกับปี ก่อน
เนืองจากค่าสอบบัญชีเมือ 3 ปี ทีผา่ นมา เป็ นราคาค่าสอบบัญชีเดิมไม่ได้มีการปรับขึนแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่ อยย้ อนหลัง 1 ปี
2558
บาท
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
*2,400,000
บริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
1,180,000
รวม
3,580,000
* ไม่รวมค่า BOT Special Report จํานวน 220,808 บาท

2559
บาท
2,920,000
1,215,000
4,135,000

เพิมขึนร้อยละ
21.67
2.97
15.50

ทังนี ผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร)เป็ นผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559
วันที 22 เมษายน 2559
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คณะกรรมการจึ งขอเสนอให้ทีประชุมรั บทราบค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) สําหรับปี 2559 จํานวน 1,215,000 บาท
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,222,955,591 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,222,955,591 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี ตามทีเสนอ และกําหนดค่าสอบ
บัญชีสาํ หรับปี 2559 จํานวน 2,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559 ของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) จํานวน 1,215,000 บาท
วาระที 11

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก

ประธานแจ้งทีประชุมว่าได้ดาํ เนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถามหรื อ
เสนอเรื องอืนใดเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.05 น.

……………………………………………………………………………

(นายจือกัง หลี)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุการบริ ษทั
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