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ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 25 ประจาํปี 2561 

ประชุม ณ หอ้งประชุมธนาคาร ชั�น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
เลขที� 622 เอม็โพเรี�ยม ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
 
 

ดร. จื�อกงั หลี� - ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน ดงันี�  
 
1. ดร. จื�อกงั หลี� ประธานกรรมการ และประธานคณะบริหาร 
2. คุณชื�อเฉียง หลิน กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/  
  สมาชิกคณะบริหาร 
3. ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
4. คุณจื�อเซิ�ง สวู ่  กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร  
5. คุณหยาง หลิว  กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร 
6. นายกองเอก เปล่งศกัดิ?  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  พล.ต.อ. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     
นางอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนรวม 36 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,219,972,622 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
98.36 ของจาํนวนหุ้นทั�งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ� งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 25ประจาํปี 2561 

และมอบหมายใหน้างอรพินท์ ศรีสังคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการองคก์รและกฎหมาย และเลขานุการ
บริษทั ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 
 

เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการตามรายชื�อขา้งตน้และแจง้วา่ กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน 
ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
  
 1. นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง กรรมการ 

   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
3. นางหมิ�นหมิ�น หว ู  กรรมการ 
     กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  
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นอกจากนี�  เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของธนาคารที�เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
นายสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
น.ส.อรพินท ์สินถาวรกลุ ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
นายฟาร์ซาน จาเวด็ อิมาม ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 
เลขานุการบริษทัชี�แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมดงันี�  

• ธนาคารจะนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง  

• กรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใช้
บตัรลงคะแนนที�ธนาคารแจกให้ โดยทาํเครื�องหมาย � ในกรอบสี�เหลี�ยม � ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ�น
แสดงตวั เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพื�อเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สาํหรับผูที้�เห็นดว้ยไม่ตอ้ง
ใชบ้ตัรลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ  

• การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระเท่านั�น และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือถือวา่เป็น
คะแนนเสียงที�ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั�นๆ สาํหรับวาระที�ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ที�ประชุมมีมติ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

 
วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั)งที� 24 ประจาํปี 2560 

 
เล ขา นุ กา ร บริ ษัท เ สนอ ใ ห้ ที� ปร ะ ชุม พิ จา ร ณา รั บร อ งร า ยง าน ก าร ป ระ ชุมสา มัญ ผู ้ถือ หุ้น                        

ครั� งที� 24 ประจาํปี 2560 ที�ไดป้ระชุมเมื�อวนัที� วนัที� 27 เมษายน 2560 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให ้         
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,219,972,480 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย -                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               142 หุน้   
รวม 2,219,972,622 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 24 ประจาํปี 2560 ที�ไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560  
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วาระที�  2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 
 
เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 

เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 ต่อที�ประชุมซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 ที�ไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 
นายสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 โดยสรุป ดงันี�  
 
ในปี 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรหลงัภาษีจาํนวน 1,811 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2559 จาํนวน 292 

ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 19  
 

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิมีจาํนวน 4,464 ลา้นบาท  ตํ�ากวา่ปี 2559 จาํนวน 367 ลา้นบาท เนื�องจากในปี 2559 
มีรายการพิเศษจากรายไดค้่าธรรมเนียมจากการใหสิ้นเชื�อ ในปี 2560 รายไดที้�ไม่ใช่ดอกเบี�ยมีจาํนวน 1,463 ลา้นบาท สูง
กวา่ปี 2559 จาํนวน 39 ลา้นบาท  
 

ในปี 2560 ธนาคารมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวมจาํนวน 2,110 ลา้น ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 98 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัหนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 1,760 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 402 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 246 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 
จาํนวน 120 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 33   
 

ณ สิ�นปี 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเป็นจาํนวน 207,845 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 
2559 จาํนวน 16,571 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของรายการระหวา่งธนาคารและตลาด
เงินสุทธิจาํนวน 2,006 ลา้นบาท และ การเพิ�มขึ�นของเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 
จาํนวน 12,127 ลา้นบาท ในขณะที�เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีมีจาํนวน 139,330 ลา้นบาท เพิ�ม
ขี�นจากสิ�นปี 2559 จาํนวน 3,464 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3   

 
เงินรับฝากของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2560 มีจาํนวน 100,349 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 

2559 จาํนวน 8,325 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 9  
 

หนี� สินรวมของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2560 มีจาํนวน 179,822 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 
2559 จาํนวน 14,840 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9 ซึ�งสอดคลอ้งกบัการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยใ์นปี 2560   
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2560 มีจาํนวน 28,023 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 
2559 จาํนวน 1,731 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 มูลค่าหุน้ตามบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
เท่ากบั 12.42 บาทต่อหุน้ เพิ�มขึ�นจาก 11.65 บาทต่อหุน้ ณ สิ�นปี 2559 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีสดัส่วนของสินเชื�อดอ้ยคุณภาพต่อสินเชื�อรวมก่อน

หกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญตามงบการเงินรวม ที�ร้อยละ 1.34 ลดลงจากร้อยละ 1.43 ณ สิ�นปี 2559  
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินกองทุนทั�งสิ�นจาํนวน 28,606 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั�นที� 1 จาํนวน 26,300 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั�นที� 2 จาํนวน 2,306 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงเท่ากบัร้อยละ 14.74 ทั�งนี�อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ�ม
เพื�อรองรับการใหสิ้นเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี�รายใหญ่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 13.62  
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นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ เสนอให้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของธนาคารจดัขึ�นก่อนเทศกาล
สงกรานต์ในแต่ละปี และให้ความเห็นว่าอตัรา ROA ของธนาคารนั�นแมว้่าอยู่ในเกณฑ์ที�ดี แต่อาจจะตํ�าเกินไป ดงันั�น 
ธนาคารควรจะกลา้ดาํเนินธุรกิจที�มีความเสี�ยงสูงกวา่นี� เพื�อที�จะไดผ้ลตอบแทนที�สูงกวา่นี�  และการที�มีอตัรา  NPL ที�ต ํ�านั�นก็
ไม่ไดแ้ปลวา่ธุรกิจของธนาคารจะทาํกาํไรไดดี้  

 
ประธานตอบวา่ในเรื�องวนัที�จดัประชุมฯ และขอ้มูลเพิ�มเติมในหนา้แรกนั�นจะรับไวพิ้จารณา ส่วนเรื�อง 

ROA นั�น ประธานอธิบายวา่ ธนาคารดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั ดงันั�น จะไม่เลือกทาํธุรกรรมใดที�เห็นวา่มีความ
เสี�ยงสูง แมว้า่อาจจะมีผลตอบแทนที�สูงดว้ยก็ตาม อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารธนาคารจะพยายามปรับปรุงการสร้างรายไดข้อง
ธนาคารใหดี้กวา่นี�   

 
นอกจากนี� นายสุกฤษณ์ คูรัตน์ชัชวาล ผูถื้อหุ้น ไดเ้รียกร้องให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลด้วย 

เพราะการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ก็เพราะหวงัเงินปันผล และอยากทราบวา่ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลไดเ้มื�อใด 
 
ประธานตอบว่าเนื�องจากที�ผ่านมาธนาคารมีการให้สินเชื�อกับลูกหนี� รายใหญ่แห่งหนึ� ง ซึ� งทาํให้

สัดส่วนการให้สินเชื�ออยูภ่ายใตเ้กณฑ ์Single Lending Limit (SLL) จึงทาํให้ธนาคารตอ้งทาํการเพิ�มทุนเพื�อเพิ�มสัดส่วน 
SLL ปัจจุบนัสดัส่วนก็ยงัไม่เพียงพอจึงยงัไม่สามารถจ่ายปันผลได ้แมว้า่ธนาคารจะไม่ไดจ่้ายเงินปันผลแต่ผลกาํไรก็ยงัอยู่
กบัธนาคารทาํใหมู้ลค่าหุน้สูงขึ�น อยา่งไรก็ตาม ทางผูบ้ริหารจะมีการสื�อสารไปยงั ICBC ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของธนาคาร
ถึงความตอ้งการเงินปันผลนี�ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เมื�อทราบคาํตอบถึงแนวทางการจ่ายเงินปันผลแลว้จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบต่อไป 

 
ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ)นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
2560 
 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้  ตามรายละเอียดใน
รายงานประจาํปี 2560 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,051,717 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     99.999994 
ไม่เห็นดว้ย 142                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.000006         
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,051,859 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และงดจ่ายเงนิปันผล 
 
เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายการเงินและ           

กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
นายสม เสนอต่อที�ประชุมวา่ในปี 2560 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจาํนวน 

1,393 ลา้นบาท ซึ�งธนาคารมีหนา้ที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสม ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  
 

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 100 ลา้นบาท เป็นทุนสํารองตาม
กฏหมาย ซึ�งภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสาํรองตามกฏหมายทั�งสิ�นจาํนวน 600 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิที�
เหลืออีก 1,293 ลา้นบาท ใหก้นัไวเ้ป็นกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพื�อรองรับการดาํเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะการ
สนบัสนุนโครงการโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที�รัฐบาลจะดาํเนินการในอนาคตอนัใกลนี้�  อีกทั�งยงัเป็นการเพิ�ม
ความแขง็แกร่งของเงินกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Basel III เพื�อความมั�นคงทางการเงินของธนาคาร 

 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารจึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2560 

 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นถามวา่ธนาคารจะสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend) ได้

หรือไม่ 
 
นายสม ตอบวา่ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ของธนาคารนั�นผูถื้อหุน้จะไม่ไดป้ระโยชน์อะไร เพราะมูลค่า

หุน้จะลดลงไปตามสดัส่วนที�ปันผลออกไป ดงันั�น มูลค่ารวมของหุน้ที�ถืออยูจ่ะเท่าเดิม 
 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,051,457 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     99.999982 
ไม่เห็นดว้ย                  402 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       0.000018 
งดออกเสียง -              หุน้   
รวม 2,220,051,859 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้

จดัสรรกาํไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ตามที�เสนอ  
 
วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

  เลขานุการบริษัทเสนอรายละเอียดเรื4 องการพิจารณาเลือกตั7 งกรรมการแทนกรรมการที4ออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ วา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดไวว้า่  ในการประชุม
สามญัประจําปีทุกครั7 ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ4 งในสามเป็นอตัรา โดยให้กรรมการที4อยู่ในตาํแหน่งนาน        
ที4สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซึ4งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั7งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 25 ประจาํปี 2561 นี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1.  ดร. จื�อกงั หลี�  กรรมการ/ ประธานกรรมการ   
  2.  ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั กรรมการอิสระ 
  3.  นายหยาง หลิว กรรมการ 

4.  นายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง  กรรมการ 
 

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล คณะกรรมการจึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ
ทั�ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั   
ภิบาล ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั�ง 4 ท่านดงักล่าว ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหา
กรรมการของธนาคาร ซึ�งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น รายละเอียดประวติัโดยสงัเขปของกรรมการแต่ละท่าน
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,051,859 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,051,859 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั� ง 4 ท่าน ไดแ้ก่      

ดร. จื�อกงั หลี� ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั นายหยาง หลิว และนายเจี�ยนเฟิง เจิ�งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ  
 
วาระที�  6 พจิารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ?  ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 

  ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล จึงขอเสนอ ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบค่าตอบแทน
กรรมการ ตามที�ไดเ้คยอนุมติัไว ้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยค่าเบี�ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ไดน้าํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  ทั�งนี�  ค่าตอบแทนดงักล่าวได้
พิจารณา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน
กรรมการของธนาคารพาณิชยอื์�นที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยมีอตัราค่าตอบแทน ดงันี�   
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนรายเดอืน  

(บาท) 
ค่าเบี)ยประชุม  

(บาท) 
คณะกรรมการธนาคาร   
-      ประธานกรรมการ 60,000 หยวน 

(ประมาณ 320,000 บาท) 
15,000 

-      กรรมการ 25,000 15,000 
-      ที�ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศกัดิ?  50,000 - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
-      ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 
-      กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
-      ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 50,000 - 
-      กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 30,000 - 
คณะบริหาร   
-      ประธานคณะบริหาร 70,000 หยวน 

(ประมาณ 370,000 บาท) 
- 

-      สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 
 

สาํหรับกรรมการที4เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจาํของธนาคารที4ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือน 
ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ  

 

กรรมการที4เป็นตวัแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ4 งไดรั้บ
ค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือนในฐานะพนกังานของ ICBC เช่น นายเจี7 ยนเฟิง เจิ7ง และ นางหมิ4นหมิ4น หว ูแจง้วา่ไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี7  นายจื7อกงั หลี4 ประธานกรรมการไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่รับค่าเบี7ยประชุม  

 
ทั7งนี7  ค่าใชจ่้ายต่างๆ สาํหรับการเดินทาง ค่าที4พกั และค่ารับรองสามารถเบิกไดต้ามที4จ่ายจริงและสมควร  
 
ทั7งนี7  ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีเป็นวงเงินไม่เกิน 22 ลา้นบาท ที4ไดรั้บการอนุมติัเมื4อการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ครั7 งที4 24 ประจาํปี2560 นั7น เพื4อรองรับกรณีการเปลี4ยนแปลงหนา้ที4และความรับผิดชอบของกรรมการ การ
แต่งตั7 งกรรมการเพิ4มเติม การเปลี4ยนแปลงอัตราแลกเปลี4ยน รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จให้กรรมการ และมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัหน้าที4และความรับผิดชอบที4ไดรั้บ
มอบหมาย และใหค้งอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไวจ้นกวา่จะเปลี4ยนแปลงเป็นอยา่งอื4น 

 
 โดยที4ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปี 2560 นั7น เป็นจาํนวนทั7งสิ7น 18,253,941.91 บาท ซึ4 งอยู่ใน

วงเงิน 22 ลา้นบาทที4ไดอ้นุมติัไว ้
 
  ที4ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที�   7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2561 

  เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ พล.ต.อ. วีรพงษ ์ชื4นภกัดี กรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอที4ประชุมเพื4อ
พิจารณาแต่งตั7งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2561  

 พล.ต.อ. วีรพงษ ์รายงานต่อที4ประชุมว่าเพื4อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
แต่งตั7งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2561 

ในปีนี7  ธนาคารขอเสนอบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีชองธนาคาร และ
บริษทัยอ่ยอีกปีหนึ4ง 

   ทั7งนี7  คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความเชี4ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบ
บญัชีที4เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปริมาณงาน โดยเสนอให้ที4ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั7งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า
สอบบญัชีสาํหรับปี 2561 ดงันี7   

1.     แต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 
ธนาคารขอเสนอชื4อผูส้อบบญัชี สงักดับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ดงันี7  
- นางสาวอรพินท ์สินถาวรกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  9441 
- นางวไิล  บูรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3920 
- นายชาญชยั สกลุเกิดสิน  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  6827 

ผูส้อบบัญชีตามรายชื4อที4 เสนอเป็นผูส้อบบัญชีที4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที4ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด และเป็นผูส้อบบัญชีที4สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความ
เห็นชอบเป็นผูล้งลายมือชื4อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบัธนาคาร บริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูที้4เกี4ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

2. ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
คณะกรรมการเสนอให้ที4ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2561 

จาํนวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัลีสซิ4งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) จาํนวน 
1,768,994 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 4,976,594 บาท เพิ4มขึ7นร้อยละ 16.8 เมื4อเทียบกบั
ปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี7  
 
ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลงั 1 ปี 

 2560 2561  เพิ4มขึ7นร้อยละ 
บาท บาท 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 3,007,600 3,207,600 6.6 
บริษทั ลีสซิ4งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 1,251,450 1,768,994 41.4 
รวม 4,259,050 4,976,594 16.8 
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ค่าสอบบญัชีดงักล่าวนี�  ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 
จะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบญัชีรวม 
 

ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีของธนาคาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัย่อยของ
ธนาคาร)เป็นผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที�ประชุมรับทราบค่าสอบ
บญัชีของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) สาํหรับปี 2561 จาํนวน 1,768,994 บาท 
 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ ถามวา่การขึ�นค่าสอบบญัชีถึง 16.8% นี�  มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ 
 
นายสมตอบวา่ การที�ผูส้อบบญัชีขึ�นค่าสอบบญัชี 16.8% นั�นมีเหตุผลเพียงพอ ทั�งนี�  เนื�องจากในปี 2562 

มาตรฐานบญัชี IFRS 9 จะมีผลบงัคบัใช ้ซึ� งมีขอ้กาํหนดเพิ�มขึ�นหลายประการ ทาํให้งานของผูส้อบบญัชีมีมากขึ�น ในส่วน
ของธนาคารจึงขอขึ�นเพียง 200,000 บาทหรือ 6.6% เท่านั�น ส่วนบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั นั�น ค่าสอบบญัชีตอ้ง
ปรับขึ�นเพราะปริมาณการตรวจสอบที�เพิ�มขึ�น 
 
  ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�    

เห็นดว้ย 2,220,052,001 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         99.999994 
ไม่เห็นดว้ย                  142 หุน้ คิดเป็นร้อยละ          0.000006 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,220,052,143 หุน้   

   
  ที�ประชุมมีมติด้วยเสียงขา้งมากเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั
แต่งตั�งผูส้อบบญัชี ตามที�เสนอ และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2561 จาํนวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชี
ของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) จาํนวน 1,768,994 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและ
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 4,976,594 บาท  

 
วาระที�  8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ  
 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้น ถามว่าในปัจจุบนัมีข่าวเรื�องการควบรวมกิจการของธนาคารต่างๆ 
ออกมามาก จึงอยากทราบวา่ธนาคารมีแผนที�จะควบรวมกิจการกบัธนาคารอื�นหรือไม่  
 
  ประธานตอบวา่ ธนาคารมีเจตนารมณ์ที�จะทาํธุกิจในประเทศไทยในระยะยาวภายใตก้ลุ่มไอซีบีซี  และ
ยงัไม่มีแผนที�จะควบรวมกิจการกบัธนาคารอื�นใด 
 
  ผูถื้อหุน้อีกท่านหนึ�งถามวา่ ธนาคารมีแผนที�จะสร้างหรือซื�อตึกเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่หรือไม่ 
 
  ประธานตอบวา่ เนื�องจากธนาคารมีสญัญาเช่าระยะยาวกบัตึกที�ทาํการในปัจจุบนั ซึ� งเป็นราคาเช่าที�ถูก
มากเมื�อเทียบกบัค่าตึกในปัจจุบนั จึงยงัไม่มีแผนที�จะลงทุนซื�อหรือสร้างตึกสํานักงานใหญ่ในปัจจุบนั ซึ� งจะตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนและตอ้งมีการเตรียมการอีกมาก 
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  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก 

 
ประธานแจง้ที�ประชุมวา่ไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�

ไดใ้หก้ารสนบัสนุนธนาคารมาอยา่งดี และกล่าวเพิ�มเติมวา่จะนาํขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นจากที�ประชุมนี�  สื�อสารไปยงัผู ้
ถือหุน้ใหญ่ใหท้ราบและพิจารณา ทั�งนี�  จะพยายามการสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุน ทั�งในแง่ของอตัรา ROA 
และ ROE ของธนาคารใหดี้ขึ�นในปีนี�  

 
เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วม

ประชุมและกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  15.50 น. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นายจื�อกงั หลี�) 
ประธานกรรมการ 
ประธานที�ประชุม 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 
เลขานุการบริษทั 


