ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
ประชุม ณ ห้องประชุมธนาคาร ชัน 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
เลขที 622 เอ็มโพเรี ยม ทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
วันที 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ดร. จือกัง หลี - ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน ดังนี
1.
2.

ดร. จือกัง หลี
คุณชือเฉี ยง หลิน

3.

ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย

4.
5.
6.
7.

คุณจือเซิง สวู่
คุณหยาง หลิว
นายกองเอก เปล่งศักดิ? ประกาศเภสัช
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชืนภักดี

ประธานกรรมการ และประธานคณะบริ หาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร/
สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ / สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการ / สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางอรพินท์ ศรี สังคม – เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มี ผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนรวม 36 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,219,972,622 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
98.36 ของจํานวนหุ ้นทังหมด 2,256,961,198 หุ ้น ซึ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท งั หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 25ประจําปี 2561
และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรี สังคม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการ
บริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมแทน
เลขานุการบริ ษทั แนะนําคณะกรรมการตามรายชือข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
1.

นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล

2.

นายเจียนเฟิ ง เจิง

3.

นางหมินหมิน หวู

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
วันที 26 เมษายน 2561

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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นอกจากนี เลขานุการบริ ษทั แนะนําผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของธนาคารทีเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
นายสม พิศาลโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
น.ส.อรพินท์ สิ นถาวรกุล
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นายฟาร์ซาน จาเว็ด อิมาม
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 ยงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้
บัตรลงคะแนนที ธนาคารแจกให้ โดยทําเครื องหมาย  ในกรอบสี เหลียม  ของบัตรลงคะแนน และกรุ ณายกมือขึน
แสดงตัว เพือให้เจ้าหน้าทีของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพือเป็ นหลักฐานในการนับคะแนน สําหรับผูท้ ีเห็นด้วยไม่ตอ้ ง
ใช้บตั รลงคะแนน
•
การลงคะแนนเสี ยงจะถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติ
•
การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่
ละวาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะถือว่าทีประชุมมีมติ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
วาระที

1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั)งที 24 ประจําปี 2560

เลขานุ การบริ ษั ท เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ครังที 24 ประจําปี 2560 ทีได้ประชุมเมือวันที วันที 27 เมษายน 2560 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,219,972,480 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
142 หุน้
รวม
2,219,972,622 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560 ทีได้ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
วันที 26 เมษายน 2561
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วาระที

2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 ต่อทีประชุมซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2559 ทีได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นายสม รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 โดยสรุ ป ดังนี
ในปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรหลังภาษีจาํ นวน 1,811 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 จํานวน 292
ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 19
รายได้ดอกเบียสุทธิมีจาํ นวน 4,464 ล้านบาท ตํากว่าปี 2559 จํานวน 367 ล้านบาท เนืองจากในปี 2559
มีรายการพิเศษจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชือ ในปี 2560 รายได้ทีไม่ใช่ดอกเบียมีจาํ นวน 1,463 ล้านบาท สูง
กว่าปี 2559 จํานวน 39 ล้านบาท
ในปี 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมจํานวน 2,110 ล้าน ลดลงจากปี 2559 จํานวน 98
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4 ค่าใช้จ่ายเกียวกับหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 1,760 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 จํานวน 402 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 19 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 246 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จํานวน 120 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 33
ณ สินปี 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็ นจํานวน 207,845 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี
2559 จํานวน 16,571 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิมขึนของรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิจาํ นวน 2,006 ล้านบาท และ การเพิมขึนของเงินลงทุนสุทธิ (รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุทธิ
จํานวน 12,127 ล้านบาท ในขณะทีเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีมีจาํ นวน 139,330 ล้านบาท เพิม
ขีนจากสินปี 2559 จํานวน 3,464 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3
เงินรับฝากของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2560 มีจาํ นวน 100,349 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี
2559 จํานวน 8,325 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 9
หนีสินรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2560 มีจาํ นวน 179,822 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี
2559 จํานวน 14,840 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9 ซึงสอดคล้องกับการเพิมขึนของสิ นทรัพย์ในปี 2560
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2560 มีจาํ นวน 28,023 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี
2559 จํานวน 1,731 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
เท่ากับ 12.42 บาทต่อหุน้ เพิมขึนจาก 11.65 บาทต่อหุน้ ณ สินปี 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสดั ส่วนของสินเชือด้อยคุณภาพต่อสิ นเชือรวมก่อน
หักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ทีร้อยละ 1.34 ลดลงจากร้อยละ 1.43 ณ สินปี 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินกองทุนทังสินจํานวน 28,606 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 26,300 ล้านบาท และเงินกองทุนชันที 2 จํานวน 2,306 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วน
เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงเท่ากับร้อยละ 14.74 ทังนีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิม
เพือรองรับการให้สินเชือแก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 13.62
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
วันที 26 เมษายน 2561
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นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ เสนอให้การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารจัดขึนก่อนเทศกาล
สงกรานต์ในแต่ละปี และให้ความเห็ นว่าอัตรา ROA ของธนาคารนันแม้ว่าอยู่ในเกณฑ์ทีดี แต่อาจจะตําเกินไป ดังนัน
ธนาคารควรจะกล้าดําเนินธุรกิจทีมีความเสี ยงสูงกว่านีเพือทีจะได้ผลตอบแทนทีสูงกว่านี และการทีมีอตั รา NPL ทีตาํ นันก็
ไม่ได้แปลว่าธุรกิจของธนาคารจะทํากําไรได้ดี
ประธานตอบว่าในเรื องวันทีจดั ประชุมฯ และข้อมูลเพิมเติมในหน้าแรกนันจะรับไว้พิจารณา ส่ วนเรื อง
ROA นัน ประธานอธิ บายว่า ธนาคารดําเนิ นธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ดังนัน จะไม่เลือกทําธุรกรรมใดทีเห็นว่ามีความ
เสี ยงสูง แม้วา่ อาจจะมีผลตอบแทนทีสูงด้วยก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารธนาคารจะพยายามปรับปรุ งการสร้างรายได้ของ
ธนาคารให้ดีกว่านี
นอกจากนี นายสุ กฤษณ์ คู รัตน์ชัชวาล ผูถ้ ื อหุ ้น ได้เรี ยกร้ องให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลด้วย
เพราะการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่ก็เพราะหวังเงินปั นผล และอยากทราบว่าธนาคารจะจ่ายเงินปั นผลได้เมือใด
ประธานตอบว่าเนื องจากที ผ่า นมาธนาคารมี ก ารให้สิน เชื อ กับ ลูก หนี รายใหญ่แ ห่ ง หนึ ง ซึ ง ทํา ให้
สัดส่ วนการให้สินเชืออยูภ่ ายใต้เกณฑ์ Single Lending Limit (SLL) จึงทําให้ธนาคารต้องทําการเพิมทุนเพือเพิมสัดส่ วน
SLL ปั จจุบนั สัดส่วนก็ยงั ไม่เพียงพอจึงยังไม่สามารถจ่ายปั นผลได้ แม้วา่ ธนาคารจะไม่ได้จ่ายเงินปั นผลแต่ผลกําไรก็ยงั อยู่
กับธนาคารทําให้มูลค่าหุน้ สูงขึน อย่างไรก็ตาม ทางผูบ้ ริ หารจะมีการสื อสารไปยัง ICBC ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของธนาคาร
ถึงความต้องการเงิ นปั นผลนี ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย เมือทราบคําตอบถึงแนวทางการจ่ายเงินปั นผลแล้วจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทราบต่อไป
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ตามรายละเอียดใน
รายงานประจําปี 2560 ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,051,717 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
142 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,051,859 หุน้

99.999994
0.000006

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
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วาระที

4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2560 และงดจ่ ายเงินปันผล

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กล่ า วเชิ ญ นายสม พิ ศ าลโสภณ ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ สายการเงิ น และ
กลยุทธ์ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
นายสม เสนอต่อทีประชุมว่าในปี 2560 ธนาคารมีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจํานวน
1,393 ล้านบาท ซึงธนาคารมีหน้าทีตอ้ งจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสม ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคารจึ ง ขอเสนอให้จัดสรรกํา ไรสุ ทธิ จาํ นวน 100 ล้า นบาท เป็ นทุ นสํา รองตาม
กฏหมาย ซึงภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฏหมายทังสิ นจํานวน 600 ล้านบาท โดยกําไรสุ ทธิ ที
เหลืออีก 1,293 ล้านบาท ให้กนั ไว้เป็ นกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร เพือรองรับการดําเนิ นงานของธนาคาร โดยเฉพาะการ
สนับสนุนโครงการโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที รัฐบาลจะดําเนิ นการในอนาคตอันใกล้น ี อีกทังยังเป็ นการเพิม
ความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพือความมัน คงทางการเงินของธนาคาร
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงขอเสนองดจ่ายเงินปั นผลกําไรจากการดําเนินงานปี 2560
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผูถ้ ือหุ ้นถามว่าธนาคารจะสามารถจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้น (Stock Dividend) ได้
หรื อไม่
นายสม ตอบว่า การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ของธนาคารนันผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะมูลค่า
หุน้ จะลดลงไปตามสัดส่วนทีปันผลออกไป ดังนัน มูลค่ารวมของหุน้ ทีถืออยูจ่ ะเท่าเดิม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,051,457 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
402 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,051,859 หุน้

99.999982
0.000018

ที ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิให้
จัดสรรกําไรสุทธิและงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2560 ตามทีเสนอ
วาระที

5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เสนอรายละเอี ย ดเรื4 อ งการพิ จารณาเลื อ กตั7ง กรรมการแทนกรรมการที4 อ อกจาก
ตําแหน่งตามวาระ ว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกําหนดไว้วา่ ในการประชุม
สามัญ ประจําปี ทุ ก ครั7 ง ให้กรรมการออกจากตํา แหน่ ง หนึ4 ง ในสามเป็ นอัต รา โดยให้ก รรมการที4 อ ยู่ใ นตําแหน่ งนาน
ที4สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึ4งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั7งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561 นี มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ 4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

ดร. จือกัง หลี
ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย
นายหยาง หลิว
นายเจียนเฟิ ง เจิง

กรรมการ/ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ
ทัง 4 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล ได้คาํ นึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทัง 4 ท่านดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการของธนาคาร ซึงกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึงได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,051,859 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,051,859 หุน้

100
0

ที ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ เลื อกตังกรรมการที ออกจากตําแหน่ งตามวาระทัง 4 ท่าน ได้แก่
ดร. จือกัง หลี ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย นายหยาง หลิว และนายเจียนเฟิ ง เจิงให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
วาระที

6

พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอ ที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับทราบค่าตอบแทน
กรรมการ ตามทีได้เคยอนุมตั ิไว้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบียประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมทีได้นาํ ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว ทังนี ค่าตอบแทนดังกล่าวได้
พิจารณา โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมือเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการของธนาคารพาณิ ชย์อืนทีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีอตั ราค่าตอบแทน ดังนี

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย) ประชุม
(บาท)
(บาท)
คณะกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ทีปรึ กษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ?
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะบริหาร
- ประธานคณะบริ หาร
- สมาชิกคณะบริ หาร

60,000 หยวน
(ประมาณ 320,000 บาท)
25,000
50,000

15,000

50,000
30,000

-

50,000
30,000

-

70,000 หยวน
(ประมาณ 370,000 บาท)
150,000

-

15,000
-

-

สําหรับกรรมการที4เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจําของธนาคารที4ได้รับค่าตอบแทนประจําในรู ปเงินเดือน
ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการที4 เป็ นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ4 งได้รับ
ค่าตอบแทนประจําในรู ปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจี7ยนเฟิ ง เจิ7ง และ นางหมิ4นหมิ4น หวู แจ้งว่าไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี7 นายจื7อกัง หลี4 ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี7ยประชุม
ทั7งนี7 ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดินทาง ค่าที4พกั และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามที4จ่ายจริ งและสมควร
ทั7งนี7 ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี เป็ นวงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท ที4ได้รับการอนุมตั ิเมื4อการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั7งที4 24 ประจําปี 2560 นั7น เพื4อรองรับกรณี การเปลี4ยนแปลงหน้าที4และความรับผิดชอบของกรรมการ การ
แต่ง ตั7ง กรรมการเพิ4ม เติ ม การเปลี4 ยนแปลงอัตราแลกเปลี4 ย น รวมถึ ง การจ่ า ยบํา เหน็ จให้ก รรมการ และมอบอํา นาจให้
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที4 และความรับผิดชอบที4 ได้รับ
มอบหมาย และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลี4ยนแปลงเป็ นอย่างอื4น
โดยที4 ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี 2560 นั7น เป็ นจํานวนทั7งสิ7 น 18,253,941.91 บาท ซึ4 งอยู่ใน
วงเงิน 22 ล้านบาทที4ได้อนุมตั ิไว้
ที4ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
วันที 26 เมษายน 2561
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พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2561

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื4นภักดี กรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าํ เสนอที4ประชุมเพื4อ
พิจารณาแต่งตั7งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
พล.ต.อ. วีรพงษ์ รายงานต่อที4 ประชุมว่าเพื4อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
แต่งตั7งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
ในปี นี7 ธนาคารขอเสนอบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ชองธนาคาร และ
บริ ษทั ย่อยอีกปี หนึ4ง
ทั7งนี7 คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี4 ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี รวมถึงค่าสอบ
บัญชีที4เหมาะสมและสอดคล้องกับปริ มาณงาน โดยเสนอให้ที4ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั7งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561 ดังนี7
1.

แต่ งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
ธนาคารขอเสนอชื4อผูส้ อบบัญชี สังกัดบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังนี7
นางสาวอรพินท์ สิ นถาวรกุล
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 9441
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3920
นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 6827

ผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายชื4 อ ที4 เ สนอเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที4 มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที4 ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยกําหนด และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที4สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ใ ห้ความ
เห็ นชอบเป็ นผูล้ งลายมือชื4 อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีส่วนได้เสี ยกับธนาคาร บริ ษทั ในกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี4เกี4ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.

ค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
คณะกรรมการเสนอให้ที4 ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า สอบบัญ ชี ข องธนาคารประจํา ปี 2561
จํานวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ4งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน
1,768,994 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 4,976,594 บาท เพิ4มขึ7นร้อยละ 16.8 เมื4อเทียบกับ
ปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี7
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่ อยย้ อนหลัง 1 ปี
2560
บาท
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
3,007,600
บริ ษทั ลีสซิ4งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
1,251,450
รวม
4,259,050
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
วันที 26 เมษายน 2561

2561
บาท
3,207,600
1,768,994
4,976,594

เพิ4มขึ7นร้อยละ
6.6
41.4
16.8
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ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวนี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
จะเรี ยกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม
ทังนี ผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร)เป็ นผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทีประชุมรับทราบค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) สําหรับปี 2561 จํานวน 1,768,994 บาท
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ ถามว่าการขึนค่าสอบบัญชีถึง 16.8% นี มีเหตุผลเพียงพอหรื อไม่
นายสมตอบว่า การทีผูส้ อบบัญชีข ึนค่าสอบบัญชี 16.8% นันมีเหตุผลเพียงพอ ทังนี เนื องจากในปี 2562
มาตรฐานบัญชี IFRS 9 จะมีผลบังคับใช้ ซึ งมีขอ้ กําหนดเพิมขึนหลายประการ ทําให้งานของผูส้ อบบัญชีมีมากขึน ในส่ วน
ของธนาคารจึ งขอขึนเพียง 200,000 บาทหรื อ 6.6% เท่านัน ส่ วนบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด นัน ค่าสอบบัญชีตอ้ ง
ปรับขึนเพราะปริ มาณการตรวจสอบทีเพิมขึน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,052,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
142 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,052,143 หุน้

99.999994
0.000006

ที ประชุ มมี มติ ด้วยเสี ยงข้างมากเอกฉันท์ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิ
แต่งตังผูส้ อบบัญชี ตามทีเสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561 จํานวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน 1,768,994 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 4,976,594 บาท
วาระที
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พิจารณาเรืองอืน ๆ

นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผูถ้ ือหุ ้น ถามว่าในปั จจุบนั มีข่าวเรื องการควบรวมกิ จการของธนาคารต่างๆ
ออกมามาก จึงอยากทราบว่าธนาคารมีแผนทีจะควบรวมกิจการกับธนาคารอืนหรื อไม่
ประธานตอบว่า ธนาคารมีเจตนารมณ์ทีจะทําธุกิจในประเทศไทยในระยะยาวภายใต้กลุ่มไอซี บีซี และ
ยังไม่มีแผนทีจะควบรวมกิจการกับธนาคารอืนใด
ผูถ้ ือหุน้ อีกท่านหนึงถามว่า ธนาคารมีแผนทีจะสร้างหรื อซือตึกเพือใช้เป็ นสํานักงานใหญ่หรื อไม่
ประธานตอบว่า เนืองจากธนาคารมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวกับตึกทีทาํ การในปั จจุบนั ซึ งเป็ นราคาเช่าทีถูก
มากเมือเทียบกับค่าตึกในปั จจุบนั จึ งยังไม่มีแผนที จะลงทุนซื อหรื อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ในปั จจุบนั ซึ งจะต้องใช้เงิ น
ลงทุนและต้องมีการเตรี ยมการอีกมาก
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 25 ประจําปี 2561
วันที 26 เมษายน 2561
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก
ประธานแจ้งทีประชุมว่าได้ดาํ เนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที
ได้ให้การสนับสนุนธนาคารมาอย่างดี และกล่าวเพิมเติมว่าจะนําข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ ้นจากทีประชุมนี สื อสารไปยังผู ้
ถือหุน้ ใหญ่ให้ทราบและพิจารณา ทังนี จะพยายามการสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน ทังในแง่ของอัตรา ROA
และ ROE ของธนาคารให้ดีข ึนในปี นี
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดซักถามหรื อเสนอเรื องอืนใดเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วม
ประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

……………………………………………………………………………

(นายจือกัง หลี)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุการบริ ษทั
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