ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
ประชุม ณ ห้องแชมเบอร์ 1 ชันใต้ดิน โรงแรมเอส 31
เลขที 545 ถนนสุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
วันที 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ดร. จือกัง หลี - ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 ท่าน ดังนี
1.
2.

ดร. จือกัง หลี
คุณชือเฉี ยง หลิน

3.

ดร. ประสิ ทธิ> ดํารงชัย

4.

คุณลัดดา ศิริวฒั นาโกศล

5.

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

6.

คุณจือเซิง สวู่

7.
8.

คุณหยาง หลิว
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชืนภักดี

ประธานกรรมการ และประธานคณะบริ หาร
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร กรรมการกํากับ
ความเสี ย งและควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทาง
การเงิน และสมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการกํา กับ ความเสี ย งและควบคุ ม
ภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กรรมการ กรรมการกํา กับความเสี ย งและควบคุ ม
ภายในของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น และสมาชิกคณะ
บริ หาร
กรรมการ และสมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางอรพินท์ ศรี สังคม – เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มี ผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ื#นมาประชุมแทนรวม 74 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,247,195,845 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
99.57 ของจํานวนหุ ้นทั2งหมด 2,256,961,198 หุ ้น ซึ# งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที#จาํ หน่ายได้ท2 งั หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
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
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562

1 / 13

1.

คุณเจียนเฟิ ง เจิง

2.

คุณหย่ง หู

3.

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิม

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี เลขานุการบริ ษทั แนะนําผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของธนาคารทีเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
คุณสม พิศาลโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
คุณชาญชัย สกุลเกิดสิ น
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
คุณซีชาน 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 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
เว้นแต่ วาระแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ซึ งต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นที มา
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และวาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ งต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
•
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 25 ประจําปี 2561

เลขานุ การบริ ษั ท เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ครังที 25 ประจําปี 2561 ทีได้ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2561 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,225,712,875 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
6,137,254 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
15,443,054 หุน้
รวม
2,247,293,183 หุน้

99.725015
0.274985

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 25 ประจําปี
2561 ทีได้ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2561

วาระที

2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ต่อทีประชุมซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2561 ทีได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คุณสม รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 โดยสรุ ป ดังนี
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรหลังภาษี 1,912 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จํานวน 101 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 6
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ รวมรายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการให้สินเชือ (Front End Fee) มีจาํ นวน 4,246 ล้าน
บาท ตํากว่าปี 2560 จํานวน 217 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5 เนื องจากการเพิมขึนของดอกเบียจ่าย จํานวน 457 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 12 ซึงส่วนหนึงมาจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ในปี 2561 รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย มีจาํ นวน 1,564 ล้านบาท สู งกว่าปี 2560 จํานวน 101 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 7 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของกําไรจากการขายสิ นเชื อด้อยคุณภาพ จํานวน 158 ล้านบาท และกําไรจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จํานวน 131 ล้านบาท ในขณะทีรายได้จากหนี สูญรับคืนและกําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์อืน
ลดลงจํานวน 61 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ มีจาํ นวน 2,191 ล้านบาท สู งกว่าปี 2560 จํานวน 81 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 4 สาเหตุหลักเนืองจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในปี 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายสํารองหนี สูญ หนี สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
จํานวน 1,350 ล้านบาท ตํากว่าปี 2560 จํานวน 410 ล้านบาท หรื อร้อยละ 23 จํานวนเงินนี สูงมากกว่าเกณฑ์ทีทางการกําหนดไว้
ธนาคารตังสํารองส่วนเพิมนีเพือให้สอดคล้องกับภาวะความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและของโลก
ฐานะการเงิน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2561 สิ นทรัพย์รวมมีจาํ นวน 228,826 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี 2560
จํานวน 20,981 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10 สาเหตุหลักเนื องจากการเพิมขึนของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดรายได้ โดยเฉพาะ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจาํ นวน 11,713 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 3,307 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 39
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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เงินลงทุนสุทธิมีจาํ นวน 74,178 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 11,454 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 18
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี สุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชีมีจาํ นวน 146,054 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี 2560
จํานวน 6,725 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5
หนี สินรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สิ นปี 2561 มีจาํ นวน 199,153 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี
2560 จํานวน 19,331 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11 เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจํานวน
11,604 ล้านบาท หรื อร้อยละ 23 และตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื จํานวน 5,717 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2561 มีจาํ นวน 29,673 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี 2560
จํานวน 1,650 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6 เป็ นผลจากกําไรทีเพิมขึนซึงจะถูกโอนไปยังบัญชีกาํ ไรสะสมทีอยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้
คุณภาพสินทรัพย์
ณ สิ นปี 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี เงิ นให้สินเชื อด้อยคุ ณภาพก่ อนหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
จํานวน 1,832 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ นปี 2560 จํานวน 108 ล้านบาท และมีสัดส่ วนของสิ นเชือด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื อ
รวมก่อนหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของธนาคาร ทีร้อยละ 1.18 ลดลงจากร้อยละ 1.34 ณ สิ นปี 2560 รวมถึงธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยยังคงรักษาอัตราส่ วนการตังสํารองต่อสิ นเชื อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ในระดับที สูงเพือป้ องกัน
ความเสี ยงที อาจจะเกิ ดขึนในอนาคตและเพือเตรี ยมพร้อมสําหรับเครื องมือทางการเงิ นฉบับใหม่ (IFRS9) ที ทางการจะ
ออกมาบังคับใช้
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสียง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินกองทุนทังสิ นก่อนหักเงินกองทุนส่ วนเพิม
จํานวน 35,521 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงเท่ากับร้อยละ 16.90 ซึ งสู งกว่าอัตราส่ วนขันตําที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดอยูท่ ีร้อยละ 10.375
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ตามรายละเอียด
ในรายงานประจําปี 2561 ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,225,712,875 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
6,137,254 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
15,443,054 หุน้
รวม
2,247,293,183 หุน้

99.725015
0.274985

คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นาผูถ้ ือหุน้ ถามว่ามูลค่าหุ ้นตามบัญชีของธนาคารล่าสุ ดนันเป็ นเท่าไหร่ คุณสม
ตอบว่า ณ สินปี 2561 มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของธนาคารนันอยูท่ ี 13.15 บาทต่อหุน้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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ที ประชุ ม มี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนอนุ ม ัติ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที

4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2561 และงดจ่ ายเงินปันผล

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กล่ า วเชิ ญ คุ ณ สม พิ ศ าลโสภณ ผู ้ช่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ สายการเงิ น และ
กลยุทธ์ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
คุณสม เสนอต่อที ประชุมว่าในปี 2561 ธนาคารมีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจํานวน
1,517 ล้านบาท ซึ งธนาคารมีหน้าที ตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสม ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคารจึ งขอเสนอให้จัด สรรกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 500 ล้านบาท เป็ นทุ นสํารองตาม
กฏหมาย ซึงภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฏหมายทังสิ นจํานวน 1,100 ล้านบาท โดยกําไรสุ ทธิ
ทีเหลืออีก 1,017 ล้านบาท ให้กนั ไว้เป็ นกําไรสะสมที ยงั ไม่ได้จดั สรร ทังนี ทุนสํารองตามกฎหมาย เมือจัดสรรแล้วจะ
นับเป็ นเงินกองทุนได้ ทําให้ธนาคารมีเงินกองทุนใหญ่ข ึน เพือรองรับการดําเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะการสนับสนุน
โครงการโครงสร้ างพืน ฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที รั ฐบาลจะดําเนิ นการในอนาคตอันใกล้น ี อี ก ทังยัง เป็ นการเพิ มความ
แข็งแกร่ งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพือความมัน คงทางการเงินของธนาคาร
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงของดจ่ายเงินปั นผลกําไรจากการดําเนินงานปี 2561
คุ ณ สมเกี ย รติ สาลี พ ฒ
ั นาผูถ้ ื อหุ ้นถามว่า ธนาคารไม่ ได้จ่า ยปั น ผลมากี ปีแล้ว คุ ณ สมตอบว่า ตัง แต่
ธนาคาร ICBC ประเทศจีนเข้ามาถือหุ ้นธนาคารยังไม่เคยปั นผลเลย ทังนี เนื องจากธนาคารมีวิสัยทัศน์ทีจะสนับสนุ น
เศรษฐกิ จไทยผ่านโครงการขนาดใหญ่ เช่ นโครงสร้ างพืนฐานของทางรัฐบาล ดังนัน จึ งต้องมี เงิ นกองทุ นขนาดใหญ่
เพือรองรับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเหล่านี จึงต้องสะสมกําไรไว้และยังไม่สามารถปั นผลได้
คุณสุ พจน์ เอือชัยเลิศกุลผูถ้ ือหุ ้นกล่าวว่า ธนาคารมีเงิ นทุนสํารองเกินกว่าทีธนาคารแห่ งประเทศไทย
กําหนดอยูแ่ ล้ว ทําไมจึงไม่จ่ายปั นผล คุณสมตอบว่าเงินทุนสํารองตามกฎหมาย กับเงินกองทุนนันต่างกัน เพราะทุนสํารอง
นันมีไว้เพือรองรับหนีสูญ แต่เงินกองทุนนันต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอจึงจะสนับสนุนโครงการใหญ่ๆ ได้ คุณสุ พจน์ ถาม
ต่อว่าหากเป็ นดังนันทําไมธนาคารไม่ใช้วิธีอืนในการขยายเงินกองทุน เช่น การออกตราสารหนี คุณสมตอบว่า
ที
ผ่านมาธนาคารก็ได้ออกหุน้ กูม้ าแล้ว แต่ตราสารหนีน นั ธนาคารต้องรับภาระดอกเบียทีสูง จึงต้องอาศัยเงินกําไรสะสม เข้า
กองทุนด้วย ทังนี หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยกับการงดจ่ายเงินปั นผลของธนาคารในการประชุมครังนี ธนาคารได้หาทางออก
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว ซึงจะมีการอธิบายในวาระต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,006,371 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
27,251,230 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
35,582 หุน้
รวม
2,247,293,183 หุน้

98.787356
1.212644

ที ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิให้
จัดสรรกําไรสุทธิและงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2561 ตามทีเสนอ
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั นิ โยบายการจ่ ายเงินปันผลใหม่ ของธนาคาร และการแก้ ไขข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 55

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กล่ า วเชิ ญ คุ ณ สม พิ ศ าลโสภณ ผู ้ช่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ สายการเงิ น และ
กลยุทธ์ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
คุณสม เสนอต่อที ประชุมว่าตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยเรื อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินทีกาํ หนดให้สถาบันการเงินจะต้องเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไว้ในรายงานประจําปี เริ มตังแต่รายงานประจําปี
2561 เป็ นต้นไป และด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารทีจะเป็ นสะพานเชือมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ดังนัน จํานวนเงิ นกองทุนของธนาคารจะต้องเพียงพอที จะผ่านเกณฑ์การกํากับลูกหนี รายใหญ่ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
และพอทีจะสนับสนุนการลงทุนทังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพืนฐานของรัฐบาล
เพือที จะให้เงิ นกองทุ นของธนาคารมี ขนาดเหมาะสมที จะสนับสนุ นวิสัยทัศน์ของธนาคารดังกล่าว
ธนาคารจึงเสนอนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารทีจะกําหนดจํานวนเงินกองทุนชันที 1 ขันตําไว้ก่อนทีธนาคารจะ
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลได้ โดยธนาคารขอเสนอจํานวนเงิ นกองทุนชันที 1 ที 40,000 ล้านบาท ซึ งจะเพียงพอ
สําหรับการให้สินเชือกับลูกหนีรายใหญ่ที 10,000 ล้านบาท
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่ของธนาคารจะทําให้ธนาคารต้องใช้เวลาประมาณ 8 ปี จึงจะสามารถ
พิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ ซึ งอาจจะมีผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารไม่เห็ นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ดังนัน
ธนาคารจึงต้องหาทางดูแลและให้ความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ธนาคารจึงเสนอให้นาํ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่น ีบรรจุ
ไว้ในข้อบังคับข้อ 55 เพือให้ธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายทีจะซือหุน้ ของธนาคารคืนจากผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
ข้อบังคับเกียวกับสิ ทธิในการรับเงินปั นผลในครังนี โดยแก้ไขเป็ นดังนี
“บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ ในกรณี ทีผลประกอบการของบริ ษทั มีกาํ ไร ไม่มียอดขาดทุน
สะสมอยู่ และเงินกองทุนชันที 1 ของบริ ษทั มีจาํ นวนไม่ตาํ กว่า 40,000 ล้านบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลบริ ษทั
จะคํานึงถึงสภาพคล่องของบริ ษทั ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดําเนินงานของบริ ษทั
ทังนี การจ่ายเงิ นปั นผลจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การจ่ายเงิ นปั นผลนันจะแบ่งตาม
จํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน และบริ ษทั อาจจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื อบางส่ วนในรู ปของหุ ้นปั นผล (Stock Dividend) โดย
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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ออกเป็ นหุ ้นใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตามชนิ ดต่าง ๆ ของหุ ้นทีบริ ษทั มีอยูใ่ นขณะนัน” และเพิมคําว่า “ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 55
วรรคแรก” ในวรรคต่อมา
คุณสมกล่าวต่อว่า ธนาคารจะซือหุน้ คืนจากผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับทีธนาคารเสนอ
เท่านัน โดยธนาคารจะรับซื อหุ ้นคืนในราคา 18 บาท 2 สตางค์ ตามวิธีการคํานวณราคาทีอธิ บายไว้ในเอกสารประกอบ
วาระนี ราคาที ทางธนาคารเสนอนี เป็ นการให้ราคาพรี เ มี ยมหรื อสู งกว่าราคาตามบัญ ชี สุท ธิ ของธนาคารถึ ง 1.37 เท่ า
ธนาคารขอเรี ยนว่าในอนาคตอาจจะไม่มีการซื อหุ ้นคืนอีก หรื อหากจะมีการซื อหุ ้นกลับอีกในอนาคต ผูถ้ ือหุ ้นก็อาจจะ
ไม่ได้ราคาพรี เมียมเช่นนีอีก ทังนี ผูถ้ ือหุน้ ทีลงมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับจะต้องแจ้งความประสงค์ทีจะขายหุ ้น
ของตนภายใน 5 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ งรายละเอียด ขันตอนและแบบฟอร์ ม ในการแจ้งความประสงค์ทีจะขายหุ ้น
ธนาคารได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี คณะกรรมการขอให้ทีประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลที กรรมการมอบหมาย
มี อ ํา นาจดํา เนิ น การหรื อ ประสานงานในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขข้อ บัง คับ ของธนาคารกับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอาํ นาจแก้ไขเพิมเติมถ้อยคําตามคําสังของนายทะเบี ยนตลอดจนดําเนิ นการอืนๆอันจําเป็ นเพือ
ให้การจดทะเบียนสําเร็ จลุล่วง
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นาผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่า คําอธิบายสําหรับวาระนี ไม่ชดั เจน จะรู ้ได้อย่างไรว่าข้อความ
ทีแก้น นั แตกต่างจากข้อบังคับของเดิมอย่างไร และทีวา่ จะจ่ายเงินปั นผลได้ภายใน 8 ปี นันนับจากเมือไหร่ จากปี นี หรื อปี
ถัดไป คุณอรพินท์ตอบว่าหากดูในรายละเอียดของวาระนีในเอกสารแนบของหนังสื อเชิญประชุม จะเห็นว่าธนาคารได้ทาํ
ข้อความในข้อบังคับข้อ 55 เปรี ยเที ยบไว้ 2 ช่อง ช่องซ้ายแสดงข้อความเดิ ม ขณะที ช่องขวาแสดงข้อความใหม่เพือให้
สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ทังนี เดิมธนาคารไม่ได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้ แต่ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย
ได้มีขอ้ กําหนดใหม่ให้สถาบันการเงินมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไว้ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบด้วย จึงเป็ นที มาของ
การแก้ขอ้ บังคับในครังนี คุณสมตอบเรื องการจ่ายเงินปั นผลว่า ทีประมาณ 8 ปี นัน นับจากปี ถัดไป
คุณสมเกียรติ มาฤาษีตวั แทนนางศิริมา พานิ ชชีวะผูถ้ ือหุ ้นถามว่า หากครบกําหนด 8 ปี แล้วธนาคารยัง
ไม่สามารถสะสมเงิ นกองทุ นได้ถึง 40,000 ล้านบาทจะจ่ ายเงิ นปั นผลหรื อไม่ และหากมี ครบแล้วจะยืนยันว่าจะจ่ าย
เงิ นปั นผลหรื อไม่ คุณสมตอบว่าในคําถามที หนึ ง ตามที กาํ หนดไว้ในข้อบังคับธนาคารจะไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้
จนกว่าจะมี เงิ นกองทุ นไม่ต าํ กว่า 40,000 ล้านบาท สําหรั บคําถามที 2 สองนัน หากธนาคารมี เงิ นกองทุ นครบ 40,000
ล้า นบาทแล้ว ก็ ส ามารถที จ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ แต่ ท ัง นี ทัง นัน ต้อ งขึ น อยู่กับ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการธนาคาร
คุณสมเกียรติ ถามต่อว่าทําไมจึงต้องเขียนกําหนดเพิมเติมว่าจะจ่ายเงินปั นผลเมือผลประกอบการของบริ ษทั มีกาํ ไร ไม่มี
ยอดขาดทุ นสะสมอยู่ คุณอรพินท์ตอบว่าข้อความนี เป็ นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัดอยู่แล้ว ธนาคาร
เพียงแต่เพิมเรื องเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 40,000 ล้านบาทเข้าไป
คุณวรยศ ทองตันตัวแทนคุณสําเริ ง มนูญผลผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่า ผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ติดขัดเรื องทีธนาคารจะต้อง
มีเงินกองทุนจํานวนมากในการทําธุกิจ แต่การทีจะต้องใช้เวลาถึง 8 ปี จนกว่าจะจ่ายเงินปั นผลได้น นั คิดว่านานเกินไป ราคา
หุน้ ทีเสนอซือคืนก็ตาํ เกินไปน่าจะมีพรี เมียมทีสูงกว่านี ทังนีเพราะผูถ้ ือหุน้ มีภาระทีจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ของกําไรจากการ
ขายหุ ้นนี จึงอยากให้ธนาคารพิจารณาราคารับซื อหุ ้นคืนใหม่ที 23-25 บาทต่อหุ ้น คุณสมตอบว่า เมือตอนที ICBC เข้ามา
ซือหุน้ เมือปี 2554 นัน มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของธนาคารนันอยูท่ ี 11.50 บาทต่อหุ ้น โดยใช้พรี เมียมหรื อราคาทีสูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชี สุทธิ ที 1.37 เท่ า ในครังนี ณ สิ นปี 2561 มูลค่าหุ ้นตามบัญชี น ันอยู่ที 13.15 บาทต่อหุ ้น โดยใช้ราคาพรี เมี ยม
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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เท่าเดิมที 1.37 เท่า จึงเป็ นทีมาของราคา 18.02 บาทต่อหุน้ คุณวรยศ เสริ มว่า แต่ทีแตกต่างจากการซื อหุ ้นคืนครังนี ก็คือครัง
ทีแล้วนันหุน้ ยังอยูใ่ นตลาดจึงได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ แต่ในครังนี ผูถ้ ือหุ ้นอาจจะต้องเสี ยภาษีในอัตราสู งถึงร้อยละ 35
ราคาทีเสนอให้เปลียนเป็ น 23-25 บาทต่อหุ ้นนันก็เพือหลังหักภาษีแล้วผูถ้ ือหุ ้นจะได้ราคาประมาณ 18 บาทต่อหุ ้นตามที
เสนอมา คุณอรพินท์กล่าวเสริ มว่า วัตถุประสงค์ในการซื อคืนหุ ้นทังสองครังนันต่างกัน ครังก่อนเป็ นการเข้าซื อกิจการ
แต่ครังนีเป็ นการให้ทางออกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่ของธนาคาร
คุณสมเกียรติ มาฤาษีกล่าวว่า การตังราคาพรี เมียมจากการซือหุน้ คืนในครังก่อนนัน เศรษฐกิจยังไม่ค่อย
ดี ทรัพย์สินหรื อต้นทุนบางอย่างปั จจุบนั มีราคาสู งขึนจึ งควรให้ราคาพรี เมียมทีสูงกว่านี น่ าจะอยู่ที 1.5 เท่า เพราะการ
กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่น ี จะเป็ นการปิ ดประตูผูถ้ ือหุ ้นไม่ให้ขยับตัวได้เลย จึงขอให้ธนาคารพิจารณาปรับ
ราคารับซื อหุ ้นคืนด้วย คุณสมตอบว่า การที ธนาคารรับซื อหุ ้นคืนนันน่าจะเป็ นการเปิ ดประตูมากกว่า เพราะเป็ นการให้
โอกาสผูถ้ ือหุน้ ทีจะขายหุน้ ได้หากไม่เห็นด้วยกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร ส่วนเรื องปรับราคาซื อหุ ้นคืนนัน
คณะกรรมการได้พิจารณามาอย่างดีแล้วว่าราคาทีเสนอซือนันเหมาะสมแล้ว จึงไม่อาจเปลียนแปลงได้
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นา ผูถ้ ือหุน้ ถามว่า หากธนาคารสามารถสะสมเงินกองทุนได้ถึง 40,000 ล้านบาท
ก่อนเวลา 8 ปี จะจ่ ายเงิ นปั นผลรื อไม่ คุณสมตอบว่าถึงตอนนันคณะกรรมการอาจจะต้องพิจารณาอีกที คุณสมเกี ยรติ
ถามต่อว่า หากจะขายหุ ้นคืนในครังนี ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายจะสามารถขายหุ ้นบางส่ วนได้หรื อไม่ คุณอรพินท์ตอบว่าการขาย
หุน้ บางส่วนนัน ไม่อาจทําได้เพราะพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน กําหนดไว้วา่ ผูถ้ ือหุ ้นควรมีสิทธิ ขายหุ ้นคืนเนื องจากไม่เห็นด้วย
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นาผูถ้ ือหุน้ ถามอีกว่า ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดทีไม่ได้มาประชุมในวันนีจะสามารถขายหุน้
ได้หรื อไม่ คุณอรพินท์ตอบว่า ผูถ้ ือหุ ้นทีไม่ได้มาประชุมด้วยตนเองแต่ได้มอบฉันทะให้ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยในวาระที 5
ก็จะยังสามารถขายหุน้ คืนได้ แต่หากไม่ได้มาประชุมและไม่ได้มอบฉันทะก็จะไม่สามารถขายหุน้ คืนได้
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,208,654,132 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
38,639,051 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,247,293,183 หุน้

98.280640
1.719360

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากเกิ น 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนอนุมตั ินโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่ของธนาคาร และการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 55 ตามทีเสนอ

วาระที 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญดร. ประสิ ทธิ> ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
ดร. ประสิ ทธิ> เสนอรายละเอียดเรื# องการพิจารณาเลือกตั2งกรรมการแทนกรรมการที#ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ ว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารกําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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ประจําปี ทุกครั2ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ# งในสามเป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที# อยู่ในตําแหน่ งนานที# สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึ#งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั2งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 นี มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
ได้แก่
1. คุณลัดดา ศิริวฒั นาโกศล
2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชืนภักดี
3. ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลแล้ว คณะกรรมการจึ งเสนอให้ทีประชุ มพิ จารณาเลื อกตังกรรมการที ตอ้ งออก
ตามวาระทัง 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลได้คาํ นึ งถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทัง 3 ท่านดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการของธนาคาร ซึ งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
แต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึงได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,225,704,454 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
6,145,676 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
15,443,053 หุน้
รวม
2,247,293,183 หุน้

99.724638
0.275360

ทีประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่
คุณลัดดา ศิริวฒั นาโกศล พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชืนภักดี และดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ตามทีเสนอ
วาระที

7

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. ประสิ ทธิ> ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อที ประชุมว่า ในปี นี ธนาคารได้ต งั คณะกรรมการขึนใหม่อีก
คณะหนึ งตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย คือคณะกรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุ รกิ จทางการเงิ น โดยมี กรรมการอิ สระ 2 ท่ านเป็ นสมาชิ กอยู่ในคณะนี ดังนัน ธนาคารจึ งขอเสนอให้ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็ นอัตราเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที ได้
นําส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว อัตราค่าตอบแทนจะเป็ น ดังนี
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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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 ค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกํากับความเสียงและควบคุมภายในของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- ประธานกรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- กรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
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

-

50,000

-

30,000

-

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

-

15,000
-

-

สําหรั บกรรมการที เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจําของธนาคารที ได้รับ ค่าตอบแทนประจําในรู ป
เงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการทีเป็ นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ งได้รับ
ค่าตอบแทนประจําในรู ปเงิ นเดื อนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจี ยนเฟิ ง เจิง และ นายหย่ง หู ได้แจ้งว่าไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการตามนโยบายของ ICBC นอกจากนี นายจือกัง หลี ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์
ไม่รับค่าเบียประชุม
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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ทังนี ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดินทาง ค่าทีพกั และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามทีจ่ายจริ งและสมควร
ส่ วนค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี 2561 นัน อยู่ที 18,255,926.24 บาท ซึ งอยู่ในวงเงิ น 22 ล้าน
บาทที ได้อนุมตั ิไว้ แต่เนื องจากค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนกรรมการในปี นี จะเพิมขึน จากคณะกรรมการกํากับความเสี ยง
และควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีต งั ขึนใหม่อีกคณะและมีกรรมการอิสระเพิมอีก 1 ท่าน ดังนัน ธนาคารจึง
ขอเสนอให้ทีประชุมอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี เป็ นวงเงินไม่เกิน 24 ล้านบาท เพือรองรับค่าใช้จ่ายที
เพิมขึน และสําหรับกรณี การเปลียนแปลงหน้าที และความรั บผิดชอบของกรรมการ การแต่งตังกรรมการเพิมเติม การ
เปลี ย นแปลงอัต ราแลกเปลี ย น รวมถึ งการจ่ ายบํา เหน็ จ ให้ก รรมการ และมอบอํา นาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็ น
ผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย และให้คงอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,225,703,033 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
6,147,097 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
15,443,053 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
รวม
2,247,293,183 หุน้

99.039282
0.273533
0.687185

ที#ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากเกิน 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีเสนอ
วาระที
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พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2562

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญคุณลัดดา ศิริวฒั นาโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าํ เสนอ
ที#ประชุมเพื#อพิจารณาแต่งตั2งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562
คุณลัดดา รายงานต่อที# ประชุมว่าเพื#อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
แต่งตั2งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562
ในปี นี2 ธนาคารขอเสนอบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ชองธนาคาร และ
บริ ษทั ย่อยอีกหนึ#งปี
ทั2ง นี2 คณะกรรมการได้พิ จ ารณาถึ ง ความเชี# ย วชาญ และประสบการณ์ ข องผูส้ อบบัญ ชี รวมถึ ง ค่ า
สอบบัญ ชี ที#เหมาะสมและสอดคล้อ งกับปริ มาณงาน โดยเสนอให้ที# ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นพิจารณาแต่งตั2งผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 ดังนี2
1. แต่ งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
ธนาคารขอเสนอชื#อผูส้ อบบัญชี สังกัดบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังนี2
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562

11 / 13

-

นางสาวอรพินท์ สิ นถาวรกุล
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น

เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 9441
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3920
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 6827

ผูส้ อบบัญชีตามรายชื#อที# เสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีที#มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที#ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กําหนด และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที#สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ให้ความเห็ นชอบเป็ น
ผูล้ งลายมือชื#อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ทีผตู ้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอืนของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มาปฏิบตั ิงานแทนได้
ผูส้ อบบัญ ชี ดังกล่ า วไม่ มี ส่ วนได้เสี ย กับ ธนาคาร บริ ษ ัท ในกลุ่ ม ผูบ้ ริ ห าร/ ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี#เกี#ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.

ค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562
คณะกรรมการเสนอให้ที ประชุ มพิ จารณาอนุ ม ัติ ค่า สอบบัญชี ของธนาคารประจําปี 2562 จํานวน
3,207,600 บาท ซึงไม่เปลียนแปลงจากปี ก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อย
ของธนาคาร) จํา นวน 1,768,994 บาท รวมค่ า สอบบัญ ชี ข องธนาคารและบริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นจํา นวน 4,976,594 บาท
ไม่เปลียนแปลงจากปี ก่อนเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่ อยย้ อนหลัง 2 ปี
2560
2561
เพิมขึนร้อยละ
2562
เพิมขึนร้อยละ
บาท
บาท
บาท
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
3,007,600
3,207,600
6.6
3,207,600
0
(มหาชน)
บริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)
1,251,450
1,768,994
41.4
1,768,994
0
จํากัด
รวม
4,259,050
4,976,594*
16.8
4,976,594
0
* ค่าสอบบัญชีจาํ นวน 158,000 บาท ทางผูส้ อบบัญชีจะคืนให้กบั ธนาคาร เนื องจากการดําเนิ นการเรื อง IFRS9
ได้ถูกเลือนมาปลายปี 2562
ค่า สอบบัญ ชี ดัง กล่ า วนี ยัง ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม 7 % และค่ าใช้จ่ ายที เกิ ดขึ นจริ งนอกเหนื อจาก
ค่าสอบบัญชี จะเรี ยกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม
ทังนี ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร) เป็ นผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
คณะกรรมการจึ งขอเสนอให้ทีประชุมรับทราบค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) สําหรับปี 2562 จํานวน 1,768,994 บาท
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562

12 / 13

ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,225,704,312 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
6,145,817 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
15,443,054 หุน้
รวม
2,247,293,183 หุน้

99.724631
0.275369

ที ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ว ยเสี ยงข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้นซึ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนอนุ ม ัติแ ต่ ง ตัง
ผูส้ อบบัญชีตามทีเสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 จํานวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน 1,768,994 บาท รวมค่าสอบบัญชี ของธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 4,976,594 บาท
วาระที

9

พิจารณาเรืองอืน ๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก

ประธานแจ้งทีประชุมว่าได้ดาํ เนิ นการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
ทีได้ให้การสนับสนุ นธนาคารมาอย่างดีตลอดระยะเวลา 9 ปี ทีผ่านมา ซึ งในช่วงเวลาดังกล่าวธนาคารก็มีการเติบโตทาง
ธุรกิ จที สูงกว่าค่าเฉลียของธุ รกิ จธนาคารในประเทศไทย ทังในแง่ของกําไรสุ ทธิ และการเติบโตของสิ นทรัพย์ ธนาคาร
จะพยายามทําผลงานให้ได้เช่นนีต่อไปและจะตอบแทนผลกําไรกลับสู่สงั คมไทยด้วย
เมื อ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใดซัก ถามหรื อ เสนอเรื อ งอื น ใดเพิ ม เติ ม ประธานจึ ง กล่ า วขอบคุ ณ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
ทีเข้าร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

……………………………………………………………………………

(นายจือกัง หลี)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุการบริ ษทั
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562
วันที 26 เมษายน 2562
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