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ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 26 ประจาํปี 2562 

ประชุม ณ หอ้งแชมเบอร์ 1 ชั�นใตดิ้น โรงแรมเอส 31  
เลขที� 545 ถนนสุขมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

วนัที� 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
 
 

ดร. จื�อกงั หลี� - ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน ดงันี�  
 
1. ดร. จื�อกงั หลี� ประธานกรรมการ และประธานคณะบริหาร 
2. คุณชื�อเฉียง หลิน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กรรมการกาํกบั

ความเสี�ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน และสมาชิกคณะบริหาร 

3. ดร. ประสิทธิ>  ดาํรงชยั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

4. คุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     และ กรรมการกาํกบัความเสี�ยงและควบคุมภายใน

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
5. ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ  กรรมการอิสระ และ 

     ประธานกรรมการกํากับความเสี� ยงและควบคุม
ภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

6. คุณจื�อเซิ�ง สวู ่  กรรมการ กรรมการกาํกับความเสี�ยงและควบคุม
ภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และสมาชิกคณะ
บริหาร  

7. คุณหยาง หลิว  กรรมการ และสมาชิกคณะบริหาร 
8.  พล.ต.อ. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     
นางอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้#นมาประชุมแทนรวม 74 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,247,195,845 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
99.57 ของจาํนวนหุ้นทั2งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ# งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที#จาํหน่ายไดท้ั2งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 26 ประจาํปี 2562 

และมอบหมายใหน้างอรพินท์ ศรีสังคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการองคก์รและกฎหมาย และเลขานุการ
บริษทั ทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 
 

เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการตามรายชื�อขา้งตน้และแจง้วา่ กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน 
ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที# 1 
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 1. คุณเจี�ยนเฟิง เจิ�ง กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษทัภิบาล 
2. คุณหยง่ หู  กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษทัภิบาล  
3. ดร.วรีพงศ ์ไชยเพิ�ม   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 
นอกจากนี�  เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของธนาคารที�เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
คุณสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
คุณชาญชยั สกลุเกิดสิน ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
คุณซีชาน จาฟเฟอร์ 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 
เวน้แต่ วาระแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคาร ซึ� งตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ� งตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง
ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม  

• 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� 25 ประจาํปี 2561 

 
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� 25 ประจาํปี 2561 ที�ไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
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ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,225,712,875 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.725015 
ไม่เห็นดว้ย  6,137,254                หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.274985 
งดออกเสียง               15,443,054 หุน้ -  
รวม 2,247,293,183 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 25 ประจาํปี 

2561 ที�ไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561  
 

 
วาระที�  2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 

 
เลขานุการบริษทักล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 

เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ต่อที�ประชุมซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2561 ที�ไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 
คุณสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 โดยสรุป ดงันี�  
 
ในปี 2561 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรหลงัภาษี 1,912 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2560 จาํนวน 101 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 6 
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ รวมรายไดค้่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื�อ (Front End Fee) มีจาํนวน 4,246 ลา้น

บาท ตํ�ากวา่ปี 2560 จาํนวน 217 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของดอกเบี�ยจ่าย จาํนวน 457 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 12 ซึ�งส่วนหนึ�งมาจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  

ในปี 2561 รายไดที้�มิใช่ดอกเบี�ย มีจาํนวน 1,564 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2560 จาํนวน 101 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 7 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของกาํไรจากการขายสินเชื�อดอ้ยคุณภาพ จาํนวน 158 ลา้นบาท และกาํไรจาก     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์จาํนวน 131 ลา้นบาท ในขณะที�รายไดจ้ากหนี� สูญรับคืนและกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยอื์�น
ลดลงจาํนวน 61 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ มีจาํนวน   2,191 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2560 จาํนวน 81 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 4 สาเหตุหลกัเนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายพนกังาน 

ในปี 2561 ธนาคารและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายสํารองหนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
จาํนวน 1,350 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ปี 2560 จาํนวน 410 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23 จาํนวนเงินนี� สูงมากกวา่เกณฑที์�ทางการกาํหนดไว ้
ธนาคารตั�งสาํรองส่วนเพิ�มนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและของโลก 

 
ฐานะการเงนิ 
ธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2561 สินทรัพยร์วมมีจาํนวน 228,826 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2560 

จาํนวน 20,981 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10 สาเหตุหลกัเนื�องจากการเพิ�มขึ�นของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดรายได ้โดยเฉพาะ     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 11,713 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 3,307 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 39   
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เงินลงทุนสุทธิมีจาํนวน 74,178 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 11,454 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีมีจาํนวน 146,054 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2560 

จาํนวน 6,725 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5 
หนี� สินรวมของธนาคารและบริษทัย่อย ณ สิ�นปี 2561 มีจาํนวน 199,153 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 

2560 จาํนวน 19,331 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11   เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินจาํนวน 
11,604 ลา้นบาท   หรือร้อยละ 23 และตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มืจาํนวน 5,717 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2561 มีจาํนวน 29,673 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2560 
จาํนวน 1,650 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 เป็นผลจากกาํไรที�เพิ�มขึ�นซึ�งจะถูกโอนไปยงับญัชีกาํไรสะสมที�อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 

คุณภาพสินทรัพย์ 
ณ สิ�นปี 2561 ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ 

จาํนวน 1,832 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สิ�นปี 2560 จาํนวน 108 ลา้นบาท และมีสัดส่วนของสินเชื�อดอ้ยคุณภาพต่อสินเชื�อ
รวมก่อนหักค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของธนาคาร ที�ร้อยละ 1.18 ลดลงจากร้อยละ 1.34 ณ สิ�นปี 2560 รวมถึงธนาคารและ
บริษทัย่อยยงัคงรักษาอตัราส่วนการตั�งสํารองต่อสินเชื�อดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ในระดบัที�สูงเพื�อป้องกัน      
ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตและเพื�อเตรียมพร้อมสาํหรับเครื�องมือทางการเงินฉบบัใหม่ (IFRS9) ที�ทางการจะ
ออกมาบงัคบัใช ้ 

 
อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงินกองทุนทั�งสิ�นก่อนหักเงินกองทุนส่วนเพิ�ม

จาํนวน 35,521 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงเท่ากบัร้อยละ 16.90 ซึ� งสูงกวา่อตัราส่วนขั�นตํ�าที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดอยูที่�ร้อยละ 10.375 

 
ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ)นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
2561 
 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ ตามรายละเอียด    
ในรายงานประจาํปี 2561 ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,225,712,875 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     99.725015 
ไม่เห็นดว้ย 6,137,254                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.274985         
งดออกเสียง              15,443,054 หุน้   
รวม 2,247,293,183 หุน้   
 
คุณสมเกียรติ สาลีพฒันาผูถื้อหุน้ถามวา่มูลค่าหุ้นตามบญัชีของธนาคารล่าสุดนั�นเป็นเท่าไหร่ คุณสม

ตอบวา่ ณ สิ�นปี 2561 มูลค่าหุน้ตามบญัชีของธนาคารนั�นอยูที่� 13.15 บาทต่อหุน้ 
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ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ       
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

 
 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 และงดจ่ายเงนิปันผล 

 
เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ  ผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายการเงินและ           

กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
คุณสม เสนอต่อที�ประชุมวา่ในปี 2561 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจาํนวน 

1,517 ลา้นบาท ซึ� งธนาคารมีหน้าที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย    
ยอดขาดทุนสะสม ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  
 

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกําไรสุทธิจาํนวน 500 ล้านบาท เป็นทุนสํารองตาม
กฏหมาย ซึ�งภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสาํรองตามกฏหมายทั�งสิ�นจาํนวน 1,100 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิ
ที�เหลืออีก 1,017 ลา้นบาท ให้กนัไวเ้ป็นกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทั�งนี�  ทุนสํารองตามกฎหมาย เมื�อจดัสรรแลว้จะ
นบัเป็นเงินกองทุนได ้ทาํใหธ้นาคารมีเงินกองทุนใหญ่ขึ�น เพื�อรองรับการดาํเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะการสนบัสนุน
โครงการโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที�รัฐบาลจะดาํเนินการในอนาคตอนัใกลนี้�  อีกทั� งยงัเป็นการเพิ�มความ
แขง็แกร่งของเงินกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Basel III เพื�อความมั�นคงทางการเงินของธนาคาร 

 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารจึงของดจ่ายเงินปันผลกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2561 
 
คุณสมเกียรติ สาลีพฒันาผูถื้อหุ้นถามว่า ธนาคารไม่ได้จ่ายปันผลมากี�ปีแลว้ คุณสมตอบว่าตั� งแต่

ธนาคาร ICBC ประเทศจีนเขา้มาถือหุ้นธนาคารยงัไม่เคยปันผลเลย ทั�งนี�  เนื�องจากธนาคารมีวิสัยทศัน์ที�จะสนับสนุน
เศรษฐกิจไทยผ่านโครงการขนาดใหญ่ เช่นโครงสร้างพื�นฐานของทางรัฐบาล ดังนั�น จึงตอ้งมีเงินกองทุนขนาดใหญ่       
เพื�อรองรับการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่โครงการเหล่านี�  จึงตอ้งสะสมกาํไรไวแ้ละยงัไม่สามารถปันผลได ้

 
คุณสุพจน์ เอื�อชยัเลิศกุลผูถื้อหุ้นกล่าววา่ ธนาคารมีเงินทุนสํารองเกินกวา่ที�ธนาคารแห่งประเทศไทย

กาํหนดอยูแ่ลว้ ทาํไมจึงไม่จ่ายปันผล คุณสมตอบวา่เงินทุนสาํรองตามกฎหมาย กบัเงินกองทุนนั�นต่างกนั เพราะทุนสาํรอง
นั�นมีไวเ้พื�อรองรับหนี� สูญ แต่เงินกองทุนนั�นตอ้งมีขนาดใหญ่เพียงพอจึงจะสนบัสนุนโครงการใหญ่ๆ ได ้คุณสุพจน์ ถาม
ต่อว่าหากเป็นดงันั�นทาํไมธนาคารไม่ใชว้ิธีอื�นในการขยายเงินกองทุน เช่น การออกตราสารหนี�  คุณสมตอบวา่           ที�
ผา่นมาธนาคารก็ไดอ้อกหุน้กูม้าแลว้ แต่ตราสารหนี�นั�นธนาคารตอ้งรับภาระดอกเบี�ยที�สูง จึงตอ้งอาศยัเงินกาํไรสะสม   เขา้
กองทุนดว้ย ทั�งนี�  หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกบัการงดจ่ายเงินปันผลของธนาคารในการประชุมครั� งนี�  ธนาคารไดห้าทางออก
ใหก้บัผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ ซึ�งจะมีการอธิบายในวาระต่อไป 
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ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,220,006,371 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     98.787356 
ไม่เห็นดว้ย           27,251,230 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       1.212644 
งดออกเสียง 35,582              หุน้   
รวม 2,247,293,183 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้

จดัสรรกาํไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 ตามที�เสนอ  
 
วาระที� 5 พจิารณาอนุมตันิโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหม่ของธนาคาร และการแก้ไขข้อบังคบัของธนาคาร ข้อ 55 
 

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ  ผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายการเงินและ           
กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   

 
คุณสม เสนอต่อที�ประชุมว่าตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื� อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน

การเงินที�กาํหนดให้สถาบนัการเงินจะตอ้งเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวใ้นรายงานประจาํปี เริ�มตั�งแต่รายงานประจาํปี 
2561 เป็นตน้ไป และดว้ยวิสัยทศัน์ของธนาคารที�จะเป็นสะพานเชื�อมการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีน 
ดงันั�น จาํนวนเงินกองทุนของธนาคารจะตอ้งเพียงพอที�จะผ่านเกณฑ์การกาํกบัลูกหนี� รายใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย    
และพอที�จะสนบัสนุนการลงทุนทั�งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื�นฐานของรัฐบาล 

 
เพื�อที�จะให้เงินกองทุนของธนาคารมีขนาดเหมาะสมที�จะสนับสนุนวิสัยทศัน์ของธนาคารดงักล่าว 

ธนาคารจึงเสนอนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารที�จะกาํหนดจาํนวนเงินกองทุนชั�นที� 1 ขั�นตํ�าไวก่้อนที�ธนาคารจะ
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได ้ โดยธนาคารขอเสนอจาํนวนเงินกองทุนชั�นที� 1 ที� 40,000 ลา้นบาท ซึ� งจะเพียงพอ
สาํหรับการใหสิ้นเชื�อกบัลูกหนี�รายใหญ่ที� 10,000 ลา้นบาท 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของธนาคารจะทาํให้ธนาคารตอ้งใชเ้วลาประมาณ 8 ปีจึงจะสามารถ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได ้ ซึ� งอาจจะมีผูถื้อหุ้นของธนาคารไม่เห็นดว้ยกบันโยบายดงักล่าว ดงันั�น 
ธนาคารจึงตอ้งหาทางดูแลและใหค้วามเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ ธนาคารจึงเสนอใหน้าํนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่นี�บรรจุ
ไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 55 เพื�อใหธ้นาคารมีสิทธิตามกฎหมายที�จะซื�อหุน้ของธนาคารคืนจากผูถื้อหุน้ที�ไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิทธิในการรับเงินปันผลในครั� งนี�  โดยแกไ้ขเป็นดงันี�  

 
“บริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ในกรณีที�ผลประกอบการของบริษทัมีกาํไร ไม่มียอดขาดทุน

สะสมอยู ่ และเงินกองทุนชั�นที� 1 ของบริษทัมีจาํนวนไม่ตํ�ากวา่ 40,000 ลา้นบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษทั       
จะคาํนึงถึงสภาพคล่องของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานของบริษทั  

ทั�งนี�  การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลนั�นจะแบ่งตาม
จาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และบริษทัอาจจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดย
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ออกเป็นหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามชนิดต่าง ๆ ของหุ้นที�บริษทัมีอยูใ่นขณะนั�น” และเพิ�มคาํวา่ “ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 55 
วรรคแรก” ในวรรคต่อมา 

คุณสมกล่าวต่อวา่ ธนาคารจะซื�อหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ที�ไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัที�ธนาคารเสนอ
เท่านั�น โดยธนาคารจะรับซื�อหุ้นคืนในราคา 18 บาท 2 สตางค ์ตามวิธีการคาํนวณราคาที�อธิบายไวใ้นเอกสารประกอบ
วาระนี�  ราคาที�ทางธนาคารเสนอนี� เป็นการให้ราคาพรีเมี�ยมหรือสูงกว่าราคาตามบัญชีสุทธิของธนาคารถึง 1.37 เท่า  
ธนาคารขอเรียนว่าในอนาคตอาจจะไม่มีการซื�อหุ้นคืนอีก หรือหากจะมีการซื�อหุ้นกลบัอีกในอนาคต ผูถื้อหุ้นก็อาจจะ
ไม่ไดร้าคาพรีเมี�ยมเช่นนี� อีก ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้ที�ลงมติไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัจะตอ้งแจง้ความประสงคที์�จะขายหุ้น
ของตนภายใน 5 วนันบัแต่วนัประชุม ซึ� งรายละเอียด ขั�นตอนและแบบฟอร์ม ในการแจง้ความประสงคที์�จะขายหุ้น
ธนาคารไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
นอกจากนี�  คณะกรรมการขอให้ที�ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมาย       

มีอํานาจดําเนินการหรือประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า       
กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจแกไ้ขเพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียนตลอดจนดาํเนินการอื�นๆอนัจาํเป็นเพื�อ     
ใหก้ารจดทะเบียนสาํเร็จลุล่วง 

 
คุณสมเกียรติ สาลีพฒันาผูถื้อหุน้กล่าววา่ คาํอธิบายสาํหรับวาระนี� ไม่ชดัเจน จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ขอ้ความ

ที�แกน้ั�นแตกต่างจากขอ้บงัคบัของเดิมอยา่งไร และที�วา่จะจ่ายเงินปันผลไดภ้ายใน 8 ปีนั�นนบัจากเมื�อไหร่ จากปีนี�หรือปี
ถดัไป คุณอรพินทต์อบวา่หากดูในรายละเอียดของวาระนี� ในเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุม จะเห็นวา่ธนาคารไดท้าํ
ขอ้ความในขอ้บงัคบัขอ้ 55 เปรียเทียบไว ้2 ช่อง ช่องซ้ายแสดงขอ้ความเดิม ขณะที�ช่องขวาแสดงขอ้ความใหม่เพื�อให้
สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ทั�งนี�  เดิมธนาคารไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว ้แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ไดมี้ขอ้กาํหนดใหม่ให้สถาบนัการเงินมีการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวใ้ห้ผูถื้อหุ้นทราบดว้ย จึงเป็นที�มาของ    
การแกข้อ้บงัคบัในครั� งนี�  คุณสมตอบเรื�องการจ่ายเงินปันผลวา่ ที�ประมาณ 8 ปี นั�น นบัจากปีถดัไป 

 
คุณสมเกียรติ มาฤาษีตวัแทนนางศิริมา พานิชชีวะผูถื้อหุ้นถามวา่ หากครบกาํหนด 8 ปีแลว้ธนาคารยงั

ไม่สามารถสะสมเงินกองทุนไดถึ้ง 40,000 ลา้นบาทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และหากมีครบแลว้จะยืนยนัว่าจะจ่าย         
เงินปันผลหรือไม่ คุณสมตอบว่าในคาํถามที�หนึ� ง ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัธนาคารจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
จนกว่าจะมีเงินกองทุนไม่ตํ�ากว่า 40,000 ลา้นบาท สําหรับคาํถามที� 2 สองนั�น หากธนาคารมีเงินกองทุนครบ 40,000     
ล้านบาทแล้วก็สามารถที� จ่ายเงินปันผลได้ แต่ทั� งนี� ทั� งนั� นต้องขึ� นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร               
คุณสมเกียรติ ถามต่อวา่ทาํไมจึงตอ้งเขียนกาํหนดเพิ�มเติมว่าจะจ่ายเงินปันผลเมื�อผลประกอบการของบริษทัมีกาํไร ไม่มี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ คุณอรพินท์ตอบว่าขอ้ความนี� เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดัอยู่แลว้ ธนาคาร
เพียงแต่เพิ�มเรื�องเงินกองทุนชั�นที� 1 จาํนวน 40,000 ลา้นบาทเขา้ไป 

 
คุณวรยศ ทองตนัตวัแทนคุณสาํเริง มนูญผลผูถื้อหุน้กล่าววา่ ผูถื้อหุน้ไม่ไดติ้ดขดัเรื�องที�ธนาคารจะตอ้ง

มีเงินกองทุนจาํนวนมากในการทาํธุกิจ แต่การที�จะตอ้งใชเ้วลาถึง 8 ปีจนกวา่จะจ่ายเงินปันผลไดน้ั�นคิดวา่นานเกินไป ราคา
หุน้ที�เสนอซื�อคืนก็ตํ�าเกินไปน่าจะมีพรีเมี�ยมที�สูงกวา่นี�  ทั�งนี� เพราะผูถื้อหุน้มีภาระที�จะตอ้งจ่ายภาษีเงินไดข้องกาํไรจากการ
ขายหุ้นนี�  จึงอยากให้ธนาคารพิจารณาราคารับซื�อหุ้นคืนใหม่ที� 23-25 บาทต่อหุ้น คุณสมตอบวา่ เมื�อตอนที� ICBC เขา้มา
ซื�อหุน้เมื�อปี 2554 นั�น มูลค่าหุน้ตามบญัชีของธนาคารนั�นอยูที่� 11.50 บาทต่อหุ้น โดยใชพ้รีเมี�ยมหรือราคาที�สูงกวา่มูลค่า
ตามบัญชีสุทธิที� 1.37 เท่า ในครั� งนี�  ณ สิ�นปี 2561 มูลค่าหุ้นตามบัญชีนั�นอยู่ที�  13.15 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาพรีเมี�ยม      
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เท่าเดิมที� 1.37 เท่า จึงเป็นที�มาของราคา 18.02 บาทต่อหุน้ คุณวรยศ เสริมวา่ แต่ที�แตกต่างจากการซื�อหุ้นคืนครั� งนี� ก็คือครั� ง
ที�แลว้นั�นหุน้ยงัอยูใ่นตลาดจึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีรายได ้แต่ในครั� งนี� ผูถื้อหุ้นอาจจะตอ้งเสียภาษีในอตัราสูงถึงร้อยละ 35 
ราคาที�เสนอให้เปลี�ยนเป็น 23-25 บาทต่อหุ้นนั�นก็เพื�อหลงัหักภาษีแลว้ผูถื้อหุ้นจะไดร้าคาประมาณ 18 บาทต่อหุ้นตามที�
เสนอมา คุณอรพินท์กล่าวเสริมว่า วตัถุประสงคใ์นการซื�อคืนหุ้นทั�งสองครั� งนั�นต่างกนั ครั� งก่อนเป็นการเขา้ซื�อกิจการ     
แต่ครั� งนี� เป็นการใหท้างออกใหก้บัผูถื้อหุน้ที�ไม่เห็นดว้ยกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของธนาคาร 
 

คุณสมเกียรติ มาฤาษีกล่าววา่ การตั�งราคาพรีเมี�ยมจากการซื�อหุน้คืนในครั� งก่อนนั�น เศรษฐกิจยงัไม่ค่อย
ดี ทรัพยสิ์นหรือตน้ทุนบางอย่างปัจจุบนัมีราคาสูงขึ�นจึงควรให้ราคาพรีเมี�ยมที�สูงกว่านี�  น่าจะอยู่ที� 1.5 เท่า เพราะการ
กาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่นี� จะเป็นการปิดประตูผูถื้อหุ้นไม่ให้ขยบัตวัไดเ้ลย จึงขอให้ธนาคารพิจารณาปรับ
ราคารับซื�อหุ้นคืนดว้ย คุณสมตอบว่า การที�ธนาคารรับซื�อหุ้นคืนนั�นน่าจะเป็นการเปิดประตูมากกวา่  เพราะเป็นการให้
โอกาสผูถื้อหุน้ที�จะขายหุน้ไดห้ากไม่เห็นดว้ยกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ส่วนเรื�องปรับราคาซื�อหุ้นคืนนั�น 
คณะกรรมการไดพิ้จารณามาอยา่งดีแลว้วา่ราคาที�เสนอซื�อนั�นเหมาะสมแลว้ จึงไม่อาจเปลี�ยนแปลงได ้

 
คุณสมเกียรติ สาลีพฒันา ผูถื้อหุน้ถามวา่ หากธนาคารสามารถสะสมเงินกองทุนไดถึ้ง 40,000 ลา้นบาท

ก่อนเวลา 8 ปี จะจ่ายเงินปันผลรือไม่ คุณสมตอบว่าถึงตอนนั�นคณะกรรมการอาจจะตอ้งพิจารณาอีกที คุณสมเกียรติ      
ถามต่อวา่ หากจะขายหุ้นคืนในครั� งนี� ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะสามารถขายหุ้นบางส่วนไดห้รือไม่ คุณอรพินท์ตอบวา่การขาย
หุน้บางส่วนนั�น ไม่อาจทาํไดเ้พราะพ.ร.บ. บริษทัมหาชน กาํหนดไวว้า่ผูถื้อหุ้นควรมีสิทธิขายหุ้นคืนเนื�องจากไม่เห็นดว้ย
กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ 

 
คุณสมเกียรติ สาลีพฒันาผูถื้อหุน้ถามอีกวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่ไดม้าประชุมในวนันี�จะสามารถขายหุน้

ไดห้รือไม่ คุณอรพินทต์อบวา่ ผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดม้าประชุมดว้ยตนเองแต่ไดม้อบฉันทะให้ออกเสียงไม่เห็นดว้ยในวาระที� 5    
ก็จะยงัสามารถขายหุน้คืนได ้แต่หากไม่ไดม้าประชุมและไม่ไดม้อบฉนัทะก็จะไม่สามารถขายหุน้คืนได ้
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,208,654,132 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     98.280640 
ไม่เห็นดว้ย           38,639,051 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       1.719360 
งดออกเสียง -              หุน้   
รวม 2,247,293,183 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเกิน 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของธนาคาร และการแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 55 ตามที�เสนอ  
 
 
วาระที� 6 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญดร. ประสิทธิ>  ดาํรงชยั  ป ร ะ ธา น ก ร ร ม ก า ร สร ร ห า  ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ       
บรรษทัภิบาล เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
  ดร. ประสิทธิ>  เสนอรายละเอียดเรื#องการพิจารณาเลือกตั2งกรรมการแทนกรรมการที#ออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ วา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญั
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ประจาํปีทุกครั2 ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ# งในสามเป็นอตัรา โดยให้กรรมการที#อยู่ในตาํแหน่งนานที#สุดเป็น          
ผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซึ#งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั2งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 นี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ 

 1. คุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ   
  2. พล.ต.อ. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี กรรมการอิสระ 
  3. ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ  กรรมการอิสระ 
    

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ    
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั� งกรรมการที�ตอ้งออก          
ตามวาระทั�ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาลไดค้าํนึงถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั�ง 3 ท่านดังกล่าวตามหลกัเกณฑ ์       
การสรรหากรรมการของธนาคาร ซึ� งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของกรรมการ           
แต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,225,704,454 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    99.724638 
ไม่เห็นดว้ย                6,145,676 หุน้ คิดเป็นร้อยละ      0.275360 
งดออกเสียง              15,443,053 หุน้   
รวม 2,247,293,183 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

คุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล พล.ต.อ. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี และดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง ตามที�เสนอ 
 
วาระที�  7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ>  ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 

 ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อที�ประชุมว่า ในปีนี�  ธนาคารไดต้ั�งคณะกรรมการขึ�นใหม่อีก
คณะหนึ� งตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย คือคณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยงและควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นสมาชิกอยู่ในคณะนี�  ดังนั�น ธนาคารจึงขอเสนอให้ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นอตัราเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ได้
นาํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ อตัราค่าตอบแทนจะเป็น 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 ค่าตอบแทนและบรรษทั 
ภิบาล 

50,000 - 

-   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 30,000 - 

คณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยงและควบคุมภายในของ

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

  

- ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยงและควบคุมภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

50,000 - 

- กรรมการกาํกบัความเสี�ยงและควบคุมภายในของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

30,000 - 

คณะบริหาร   

-   ประธานคณะบริหาร 70,000 หยวน 
(ประมาณ 370,000 บาท) 

- 

-   สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 

 
สําหรับกรรมการที�เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจาํของธนาคารที�ได้รับค่าตอบแทนประจาํในรูป

เงินเดือน ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ  
 
กรรมการที�เป็นตวัแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ� งไดรั้บ

ค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจี� ยนเฟิง เจิ�ง และ นายหย่ง หูไดแ้จง้ว่าไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการตามนโยบายของ ICBC นอกจากนี�  นายจื�อกงั หลี� ประธานกรรมการไดแ้จง้ความประสงค์
ไม่รับค่าเบี�ยประชุม  
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ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายต่างๆ สาํหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่ารับรองสามารถเบิกไดต้ามที�จ่ายจริงและสมควร  
 

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปี 2561 นั�น อยู่ที� 18,255,926.24 บาท ซึ� งอยู่ในวงเงิน 22 ลา้น
บาทที�ไดอ้นุมติัไว ้แต่เนื�องจากค่าใชจ่้ายดา้นค่าตอบแทนกรรมการในปีนี� จะเพิ�มขึ�น จากคณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยง
และควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที�ตั�งขึ�นใหม่อีกคณะและมีกรรมการอิสระเพิ�มอีก 1 ท่าน ดงันั�น ธนาคารจึง
ขอเสนอใหที้�ประชุมอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีเป็นวงเงินไม่เกิน 24 ลา้นบาท เพื�อรองรับค่าใชจ่้ายที�
เพิ�มขึ�น และสําหรับกรณีการเปลี�ยนแปลงหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม การ
เปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จให้กรรมการ และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็น              
ผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย และให้คงอตัรา
ค่าตอบแทนดงักล่าวไวจ้นกวา่จะเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น 

 
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,225,703,033 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.039282 
ไม่เห็นดว้ย                6,147,097 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.273533 
งดออกเสียง              15,443,053 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.687185 
รวม 2,247,293,183 หุน้   

 
  ที#ประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากเกิน 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามที�เสนอ 
 
วาระที�   8 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2562 

 
   เลขานุการบริษทักล่าวเชิญคุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอ    

ที#ประชุมเพื#อพิจารณาแต่งตั2งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562  

 คุณลดัดา รายงานต่อที#ประชุมว่าเพื#อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บังคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา
แต่งตั2งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562 

ในปีนี2  ธนาคารขอเสนอบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีชองธนาคาร และ
บริษทัยอ่ยอีกหนึ#งปี 

   ทั2 งนี2  คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี#ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้อบบัญชี รวมถึงค่า       
สอบบัญชีที#เหมาะสมและสอดคลอ้งกับปริมาณงาน โดยเสนอให้ที#ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั2งผูส้อบบัญชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562 ดงันี2   

1.     แต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 
ธนาคารขอเสนอชื#อผูส้อบบญัชี สงักดับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ดงันี2  
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- นางสาวอรพินท ์สินถาวรกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  9441 
- นางวไิล  บูรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3920 
- นายชาญชยั สกลุเกิดสิน  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  6827 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื#อที#เสนอเป็นผูส้อบบญัชีที#มีคุณสมบติัครบถว้นตามที#ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด และเป็นผูส้อบบัญชีที#สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบเป็น           
ผูล้งลายมือชื#อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ในกรณีที�ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มาปฏิบติังานแทนได ้

ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริษัทในกลุ่ม ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูที้#เกี#ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

2. ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 
คณะกรรมการเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2562 จํานวน 

3,207,600 บาท ซึ�งไม่เปลี�ยนแปลงจากปีก่อน และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย
ของธนาคาร) จํานวน 1,768,994 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยเป็นจํานวน 4,976,594 บาท                 
ไม่เปลี�ยนแปลงจากปีก่อนเช่นกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

 
ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลงั 2 ปี 

 2560 2561  เพิ�มขึ�นร้อยละ 2562 เพิ�มขึ�นร้อยละ 
บาท บาท บาท 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

3,007,600 3,207,600 6.6 3,207,600 0 

บริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) 
จาํกดั 

1,251,450 1,768,994 41.4 1,768,994 0 

รวม 4,259,050 4,976,594* 16.8 4,976,594 0 
* ค่าสอบบญัชีจาํนวน 158,000  บาท ทางผูส้อบบญัชีจะคืนให้กบัธนาคาร เนื�องจากการดาํเนินการเรื�อง IFRS9 
ไดถู้กเลื�อนมาปลายปี 2562 
 

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวนี�  ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ� นจริงนอกเหนือจาก                
ค่าสอบบญัชี จะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบญัชีรวม 

 
ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีของธนาคารและผูส้อบบญัชีของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ

ธนาคาร) เป็นผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
 
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที�ประชุมรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด 

(บริษทัยอ่ยของธนาคาร) สาํหรับปี 2562 จาํนวน 1,768,994 บาท 
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  ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�    
เห็นดว้ย 2,225,704,312 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         99.724631 
ไม่เห็นดว้ย               6,145,817 หุน้ คิดเป็นร้อยละ          0.275369 
งดออกเสียง 15,443,054          หุน้   
รวม 2,247,293,183 หุน้   

   
  ที�ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั� ง      
ผูส้อบบญัชีตามที�เสนอ และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562 จาํนวน 3,207,600 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของ
บริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัย่อยของธนาคาร) จาํนวน 1,768,994 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและ
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 4,976,594 บาท  

 
วาระที�  9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ  
 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก 

 
ประธานแจง้ที�ประชุมวา่ไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน    

ที�ไดใ้ห้การสนบัสนุนธนาคารมาอย่างดีตลอดระยะเวลา 9 ปีที�ผ่านมา ซึ� งในช่วงเวลาดงักล่าวธนาคารก็มีการเติบโตทาง
ธุรกิจที�สูงกว่าค่าเฉลี�ยของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ทั�งในแง่ของกาํไรสุทธิและการเติบโตของสินทรัพย ์ธนาคาร       
จะพยายามทาํผลงานใหไ้ดเ้ช่นนี�ต่อไปและจะตอบแทนผลกาํไรกลบัสู่สงัคมไทยดว้ย  

 
เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื� องอื�นใดเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น               

ที�เขา้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

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

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 
เลขานุการบริษทั 


