
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 27 ประจาํปี 2563 1 / 11

วนัที 29 เมษายน 2563  
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 27 ประจาํปี 63 

ณ หอ้งประชุม ชนั 11 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

เลขท ี  เอม็โพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

วนัท ี 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

 

 

ดร. จือกงั หลี - ประธานกรรมการ เป็นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน ดงันี 

 

. ดร. จือกงั หลี ประธานกรรมการ / ประธานคณะบริหาร 

2. คุณชือเฉียง หลิน กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร /  

  สมาชิกคณะบริหาร 

3. ดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั  ก รรมก ารอิสระ /  ประธานก รรม ก าร สรรห า 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

4. คุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกํากับความเสียงและควบคุมภายใน

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

5. ดร. วีรพงศ ์ไชยเพิม  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัความ

เสียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน / 

กรรมการตรวจสอบ 

6. คุณหยาง หลิว  กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร 

7.  พล.ต.อ. วรีพงษ ์ชืนภกัดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังท ี  ประจาํปี  

และมอบหมายใหคุ้ณอรพินท ์ศรีสังคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการองคก์รและกฎหมาย และเลขานุการ

บริษทั ทาํหนา้ทเีป็นเลขานุการทีประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 

 

คุณอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผูอื้นมาประชุมแทนรวม 28 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,232,558,346 หุ้น คิดเป็น      

ร้อยละ 98.92 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึงเกินกว่า  ใน  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด ครบเป็น

องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเสริมว่า เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางธนาคาร

จึงตอ้งจดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ตามขอ้กาํหนดของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ทงั

ก่อนการเขา้ประชุมและในระหวา่งการประชุม โดยผูร่้วมประชุมทุกท่านจะตอ้งใส่หนา้กากตลอดเวลาการเขา้ร่วมประชุม 

การนงัจะตอ้งห่างกนัอยา่งนอ้ย 1 เมตร ซึงทาํใหไ้ม่สามารถประชุมในหอ้งเดียวได ้ทางธนาคารจึงไดจ้ดัเตรียมห้องประชุม

ไว ้2 ห้อง ทงัห้องประชุมชนั 11 และหอ้ง 1304 ชนั 13 เพอืรองรับผูถื้อหุน้  

 เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที  
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เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการตามรายชือขา้งตน้และแจง้ว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน 

ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 

1. คุณจือเซิง สวู ่ กรรมการ 

2. คุณเจียนเฟิง เจิง กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

3. คุณหยง่ หู  กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  

 

นอกจากนี เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฏหมายของธนาคารทีเขา้ร่วม

ประชุม ไดแ้ก่ 

คุณสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ 

คุณอรพินท ์สินถาวรกุล ตวัแทนจากบริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

คุณธีระพนัธ์ เพช็ร์สุวรรณ์ ตวัแทนจากบริษทั สาํนกังานกฎหมายฟาร์อีสฑ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

เลขานุการบริษทัชีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงต่อทีประชุม ดงันี 

 ธนาคารจะนับ  หุน้ เท่ากบั  เสียง  

 กรณีทีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใช้

บตัรลงคะแนนทีธนาคารแจกให้ โดยทาํเครืองหมาย  ในกรอบสีเหลียม  ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึน

แสดงตวั เพอืใหเ้จา้หนา้ทขีองธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพือเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สาํหรับผูท้ีเห็นดว้ยไม่ตอ้ง

ใชบ้ตัรลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เวน้

แต่ วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึงตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ 

 การนับคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่

ละวาระเท่านัน และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือถือว่าเป็น

คะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผูไ้ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าทีประชุมมีมติ

อนุมตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

 

เลขานุการบริษทัเสนอใหที้ประชุมพจิารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัต่อไปนี 
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วาระท ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 26 ประจําปี 562 

 

เ ลข า นุก า ร บริษัท เ สนอ ใ ห้ทีปร ะชุ มพิจ า รณา รั บร อ งร าย งา นก าร ประ ชุ มส า มัญผู้ถื อ หุ้น                        

ครังที 26 ประจาํปี 62 ทีไดป้ระชุมเมือวนัที วนัที 26 เมษายน 62 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให ้         

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ขอให้แกไ้ขรายงานการประชุม 

 

ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 2,208,614,446 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.033936 

ไม่เห็นดว้ย  21,544,775                หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.966064 

งดออกเสียง               2,399,125 หุน้ -  

รวม 2,232,558,346  หุน้   

 

ทปีระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครงัที 26 ประจาํปี 2562 ทไีดป้ระชุมเมือวนัที 26 เมษายน 62  

 

วาระท ี 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 62 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ 

เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 62 ต่อทปีระชุมซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 62 ทีได้จดัส่งให้

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

คุณสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 62 โดยสรุป ดงันี 

 

ในปี 2562 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรหลงัภาษี 2,145 ลา้นบาท เพมิขึนจากปี 2561 จาํนวน 233 ลา้น

บาท  หรือร้อยละ 12 รายไดด้อกเบียสุทธิ มีจาํนวน 4,403 ลา้นบาท เพมิขึนจากปี 2561 จาํนวน 157 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4  

 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจาํนวน 900 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2561 จาํนวน 171 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 23 รายไดจ้ากธุรกรรมเพอืคา้สุทธิ มีจาํนวน 132 ลา้นบาท เพมิขึนจากปี 2561 จาํนวน 14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11  

 

ในปี  ธนาคารมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยบ์างส่วนของบริษทัหลกัทรัพย์

ฟินนัเซียไซรัส จาํกดั (มหาชน) เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลขาดทุนทางบญัชีสุทธิ

จาํนวน 281 ลา้นบาท  

 

ในปี 2561 และปี 2562 ธนาคารมีการขายกลุ่มลูกหนีพิเศษทีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้ห้แก่ บสก. (บริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั) ในปี 2562 ธนาคารมีผลขาดทุนจากการขายลกูหนีดอ้ยคุณภาพจาํนวน 4 ลา้นบาท 

ขณะทีในปี 2561 ธนาคารมีกาํไรจากการขายลกูหนีดอ้ยคุณภาพจาํนวน 118 ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอืนๆไม่

รวมขาดทนุจากทรัพยสิ์นรอการขาย มีจาํนวน 2,257 ลา้นบาท เพมิขึนจากปี 2561 จาํนวน 127 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6  
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ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพยอื์น มีจาํนวน 512 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2561 จาํนวน 

452 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากธนาคารมีการตงัค่าใชจ้่ายเพิมจากการตงัสาํรองเพมิขึนเต็มจาํนวนสาํหรับทรัพยสิ์นรอ

การขายทีคาดว่าจะใชเ้วลายาวนานในการขายเป็นจาํนวน 408 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานของธนาคารเนืองจากไดน้าํมาจากสาํรองทวัไปทมีีอยูปั่จจุบนั 

 

ในปี 2562 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายหนีสูญ สาํรองหนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า จาํนวน 109 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 1,241 ลา้นบาท หรือร้อยละ 92 สินทรัพยร์วมของธนาคารและบริษทั

ยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 251,731 ลา้นบาท เพมิขึนจากสินปี 2561 จาํนวน 22,905 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10 

สาเหตุหลกัเนืองจากการเพิมขึนของสินทรัพยท์ก่ีอใหเ้กิดรายได้ โดยเฉพาะรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและเงิน

ใหสิ้นเชือแก่ลกูหนี 

 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีมีจาํนวน 155,814 ลา้นบาท เพิมขึนจากสินปี 2561 

จาํนวน 9,759 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 เงินลงทุนสุทธิมีจาํนวน 72,119 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี  2561 จาํนวน 2,059 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 26,285 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 14,572 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 124 หนีสินรวมของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 219,731 ลา้นบาท เพิมขึนจากสิน

ปี 2561 จาํนวน 20,578 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10  

 

เงินรับฝากของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 129,820 ลา้นบาท เพิมขึน

จากสินปี 2561 จาํนวน 27,681ลา้นบาท หรือร้อยละ 27 และตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม จาํนวน 5,211 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 16 ในขณะทรีายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง จาํนวน 12,774 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 32,000 ลา้นบาท 

เพมิขึนจากสินปี 2561 จาํนวน 2,327 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลจากกาํไรทีเพิมขึนในปี 2562 ซึงจะถูกโอนไปยงับญัชี

กาํไรสะสมทีอยูใ่นส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือหนี

สงสยัจะสูญ จาํนวน 1,008 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2561 จาํนวน 824 ลา้นบาท และมีสัดส่วนของสินเชือดอ้ยคุณภาพต่อ

สินเชือรวมก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของธนาคาร ทีร้อยละ 0.56  ลดลงจากร้อยละ 1.18  ณ สินปี 2561 รวมถึง

ธนาคารและบริษทัยอ่ยยงัคงรักษาอตัราส่วนสาํรองต่อสินเชือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ในระดบัทีสูงเพือป้องกนั

ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (IFRS 9) ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 

มกราคม 2563 เป็นตน้มา 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือดอ้ย

คุณภาพ อยู่ทีร้อยละ 709.12 เพิมขึนจากร้อยละ 444.41 จากสินปี 2561  และ ณ สินปี 2561 ธนาคารและบริษทัย่อยมี

เงินกองทุนทงัสินจาํนวน 37,793 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงเท่ากบัร้อยละ17 ซึงสูงกว่า

อตัราส่วนขนัตาํทธีนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดอยูท่ีร้อยละ 11  

 
ทปีระชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 62 
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วาระท ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562 

 

เลขานุการบริษทัเสนอใหที้ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ซึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้  ตามรายละเอียดใน

รายงานประจาํปี 62 ทไีดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 

ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 2,208,614,446  หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.033936 

ไม่เห็นดว้ย 21,544,775                หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.966064 

งดออกเสียง              2,399,125 หุน้   

รวม 2,232,558,346  หุน้   

 

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ตามทเีสนอ 

 

วาระท ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 62 และงดจ่ายเงนิปันผล 

 

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ  ผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายการเงินและ           

กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี  

 

คุณสม เสนอต่อทีประชุมว่าในปี 25 2 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจาํนวน 

,  ลา้นบาท ซึงธนาคารมีหนา้ทีตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอด

ขาดทุนสะสม ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

 

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกําไรสุทธิจาํนวน  ลา้นบาท เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย ซึงภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสาํรองตามกฎหมายทงัสินจาํนวน ,  ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิ

ทเีหลืออีก ,  ลา้นบาท ใหก้นัไวเ้ป็นกาํไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรร ทงันี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีระบุใน

ขอ้บงัคบัธนาคารขอ้  ซึงระบุว่า “บริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้ในกรณีทีผลประกอบการของบริษทัมีกาํไร 

ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุนชนัที  ของบริษทัมีจาํนวนไม่ตาํกว่า ,  ลา้นบาท ในการพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลธนาคารจะคาํนึงถึงสภาพคล่องของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานของบริษทั”  

 

เนืองจากเงินกองทุนชนัที  ของธนาคารยงัไม่ครบเงือนไงตามทีระบุในข้อบงัคับ ธนาคารจึงไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ธนาคารจึงขอใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี  และ

งดจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ 

 

ทปีระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 2,208,614,446 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     98.927513 

ไม่เห็นดว้ย           23,943,900 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       1.072487 

งดออกเสียง -              หุน้   

รวม 2,232,558,346  หุน้   

 

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้

จดัสรรกาํไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 62 ตามทีเสนอ  
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วาระท ี 5 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร สร ร หา  ค่ า ต อ บ แท น แ ล ะ   

บรรษทัภิบาล เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี  

 

  ดร. ประสิทธิ เสนอรายละเอียดเรืองการพิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระว่า พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนและขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดไวว่้า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ให้

กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามเป็นอตัรา โดยให้กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน 

กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 7 ประจาํปี 2563 มีกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ  ท่าน คือ  

.  คุณชือเฉียง หลิน    กรรมการ 

.  ดร. วีรพงศ ์ไชยเพิม  กรรมการอิสระ 

.  คุณจือเซิง สวู ่  กรรมการ 

.  คุณหยง่ หู  กรรมการ 

    

  คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตาม

วาระทงั  ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษทัภิบาลไดค้าํนึงถึงคุณสมบตัิ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทงั  ท่านดงักล่าวตามหลกัเกณฑก์าร

สรรหากรรมการของธนาคาร ซึงกรรมการทุกท่านมีคุณสมบตัิครบถว้น   รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของกรรมการแต่

ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึงได้จดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นแลว้ ทงันี กรรมการทงั  ท่านได้รับ

ความเห็นชอบในเรืองคุณสมบติัการเป็นกรรมการสถาบนัการเงิน ให้ต่ออายไุดอี้กวาระหนึงจากธนาคารแห่งประเทศไทย

แลว้ 

 

  ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 2,208,614,446 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    99.033936  

ไม่เห็นดว้ย 21,544,775                หุน้ คิดเป็นร้อยละ      0.966064 

งดออกเสียง 2,399,125             หุน้   

รวม 2,232,558,346  หุน้   

 

ทีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตงั

กรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระทงั 4 ท่าน ไดแ้ก่ คุณชือเฉียง หลิน ดร. วีรพงศ ์ไชยเพิม คุณจือเซิง สวู่ และคุณหยง่ 

หู ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ ตามทเีสนอ 
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วาระท ี 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี  

 

ดร. ประสิทธิรายงานต่อทีประชุมว่า เนืองจากค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารไม่ไดรั้บการปรับ

ขึนมาตงัแต่ปี  ดงันนั คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษทัภิบาลใหป้รับขึนค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี 

 

จากการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารขนาดเล็กในธุรกิจธนาคารในประเทศไทยในปี  

พบวา่ค่าตอบแทนของกรรมการของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) นนัยงัค่อนขา้งตาํ ดงันนั เพือใหเ้ป็นอตัราทีเทียบเคียงได ้กบั

อตัราค่าตอบแทนกรรมการธนาคารพาณิชยข์นาดใกลเ้คียงกนัในประเทศไทย คณะกรรมการจึงขอเสนอทีประชุมสามญั   

ผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ใหค้่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการปรับขึนจากเดิม ,  บาทต่อเดือน

เป็น ,  บาทต่อเดือน และค่าเบียประชุมจากเดิม ,  บาทต่อครังเป็น ,  บาทต่อครังสาํหรับประธานกรรมการ 

และ ,  บาทต่อครังสาํหรับกรรมการ  

 

นอกจากนี เนืองจากประธานกรรมการและประธานคณะบริหารไดรั้บค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินหยวน 

ซึงค่าเงินหยวนไดล้ดลงกว่าร้อยละ  ในช่วงหลายปีทีผา่นมาเมือเทียบกบัเงินบาท ทาํใหป้ระธานไดร้ับจาํนวนเงินในสกุล

บาททีลดลง ดงันนั คณะกรรมการธนาคารจึงเสนอให้ปรับขึนค่าตอบแทนในสกุลเงินหยวน โดยสาํหรับตาํแหน่งประธาน

กรรมการนนัใหขึ้น ,  หยวนต่อเดือน และสาํหรับตาํแหน่งประธานคณะบริหารนนัให้ขึน ,  หยวนต่อเดือน เพือ

เป็นการทดแทนจาํนวนเงินบาททีลดลงจากอตัราแลกเปลียน 

 

ทงันี คณะกรรมการขอเสนอให้ยกเลิกค่าตอบแทนทีปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศกัดิ เนืองจาก

ธนาคารไม่มีตาํแหน่งดังกล่าวมาหลายปีแล้ว และสามารถแต่งตงัตาํแหน่งพิเศษอืนได้ หากค่าตอบแทนกรรมการรวม

ประจาํปีไม่เกินวงเงินทีอนุมติัไวแ้ลว้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการทงัหมดจะเป็นดงันี ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบียประชุม  

(บาท) 

คณะกรรมการธนาคาร   

-   ประธานกรรมการ 60,000 หยวน 

(ประมาณ 32 ,000 บาท) 

70,000 หยวน 

(ประมาณ 315,000) 

15,000 

 

50,000 

-   กรรมการ 25,000 

40,000 

1 ,000 

30,000 

-   ทปีรึกษาประธานกรรมการกิตติมศกัดิ 50,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 

-   กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   

-   ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 50,000 - 

-   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 30,000 - 

คณะกรรมการกํากับความเสียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกจิ

ทางการเงิน  

  

- ประธานกรรมการกํากับความเสียงและควบคุมภายในของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

50,000 - 

- กรรมการกาํกับความเสียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน 

30,000 - 

คณะบริหาร   

-   ประธานคณะบริหาร 0,000 หยวน 

(ประมาณ 37 ,000 บาท) 

75,000 หยวน 

(ประมาณ 337,500 บาท) 

- 

-   สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 

 

สําหรับกรรมการทีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจาํของธนาคารทีได้รับค่าตอบแทนประจาํในรูป

เงินเดือน ไม่มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการ  

 

กรรมการทีเป็นตวัแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึงได้รับ

ค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจียนเฟิง เจิง และ นายหย่ง หู แจ้งว่าไม่รับ

ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี นายจือกงั หลี ประธานกรรมการก็ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่รับค่าเบียประชุมดว้ย  

 

ทงันี ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดินทาง ค่าทีพกั และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามทีจ่ายจริงและ

สมควรค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปี 25  นนั อยูท่ ี , , .  บาท ซึงอยูใ่นวงเงิน  ลา้นบาททีไดอ้นุมติัไว ้ 

 

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีไม่เกิน  ลา้นบาท ทีอนุมติัโดยการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ครังที  ประจําปี  นัน เพือรองรับการเปลียนแปลงหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตัง

คณะกรรมการชุดย่อยเพิมเติม รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จให้กรรมการ และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมาย และให้คงอตัรา

ค่าตอบแทนดงักล่าวไวจ้นกว่าจะเปลียนแปลงเป็นอยา่งอืน 

 

ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 2,208,614,446 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   98.927513 

ไม่เห็นดว้ย 21,544,775                หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.965026 

งดออกเสียง 2,399,125      หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.107461 

รวม 2,232,558,346  หุน้   

 

  ทีประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมาก เกิน 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ตามทเีสนอ 
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วาระท ี  7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญคุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอที

ประชุมเพอืพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2563  

 

  คุณลดัดา รายงานต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้  เพอืพจิารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2563 ดงันี 

 

1. ชือผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 

ชือผูส้อบบญัชีสงักดั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายชือผูส้อบบญัชีทีเสนอ

แต่งตงั ดงันี 

 1)  นางสาวอรพนิท ์สินถาวรกุล เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

 )  นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

 ) นายชาญชยั สกุลเกิดสิน เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   

  

ผูส้อบบัญชีตามรายชือทีเสนอเป็นผู้สอบบญัชีทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํหนด และเป็นผู ้สอบบญัชีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความ

เห็นชอบเป็นผูล้งลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

 

หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถทาํหน้าทีได ้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

สามารถเสนอผูส้อบบญัชีท่านอืนมาทดแทนได ้ ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบัธนาคาร บริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ ่หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

  

2. ค่าสอบบัญชีปี 2563  

คณะกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคารประจาํปี 5  

จาํนวน , ,  บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัย่อยของธนาคาร) จาํนวน 

, ,  บาท และบริษทั ไอซีบีซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั) 

จาํนวน ,  บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 5, ,  บาท ซึงเพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบ

กบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยรวม 3 ปี 

 2561  เพมิขึน 

ร้อยละ 

2562  เพมิขึน 

ร้อยละ 

2563 เพมิขึน 

ร้อยละ บาท บาท บาท 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ,2 ,  6.6 ,2 ,  0.0 ,2 ,  0.0 

บริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั ,768,994 41.4 ,768,994 0.0 ,768,994 0.0 

บริษทั  ไอซีบีซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั *  - - - - ,  - 

รวม ,976,594 16.8 ,976,594 0.0 , ,  9.04 
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*  ค่าสอบบญัชีของบริษทั  ไอซีบีซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัลูกของบริษทัลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดัทีตงั

ขึนใหม่ จะขึนอยูก่บัช่วงเวลาในการดาํเนินงานของบริษทัใหม่ ในกรณีทีไม่มีการดาํเนินงานในครึงปีแรกของปี 2563 

ค่าสอบบญัชีจะอยู่ที 400,000 บาท และในกรณีทีมีการดาํเนินงานในช่วงครึงปีแรกของปี 2563 ค่าสอบบญัชีจะอยู่ท ี

450,000 บาท  

  

ค่าสอบบญัชียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าบริการดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

อืนๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสือสาร และค่าพิมพเ์อกสาร โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ค่าสอบบญัชีรวม   

 

ทงันี ผูส้อบบญัชีของธนาคาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัย่อยของ

ธนาคาร)เป็นผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

 

  ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี   

เห็นดว้ย 2,211,013,571 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         99.034974 

ไม่เห็นดว้ย 21,544,775                หุน้ คิดเป็นร้อยละ          0.965026 

งดออกเสียง - หุน้   

รวม 2,232,558,346  หุน้   

   

  ทปีระชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตงัผูส้อบ

บญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 3 จาํนวน ,2 ,  บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัลีสซิงไอซีบีซี 

(ไทย) จาํกดั (บริษทัย่อยของธนาคาร) จาํนวน ,768,994 บาท กบัค่าสอบบญัชีของบริษทั  ไอซีบีซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั  จาํนวน  450,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน , ,  บาท ตามทเีสนอ 

 

วาระท ี  พจิารณาเรืองอนืๆ  

 

  ไม่มีผูถ้ือหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรืองอนืใดใหท้ปีระชุมพิจารณาอีก 

 

ประธานแจง้ทีประชุมวา่ไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที

ไดใ้ห้การสนับสนุนธนาคารมาอย่างดีตลอด 10 ปีทีผ่านมา ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ประธานขอสัญญาว่า

คณะกรรมการจะทาํหน้าทีอยา่งเต็มความสามารถในการพฒันาธุรกิจของธนาคาร ไม่เพียงเพือส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย

แต่เพือสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและจีนดว้ย ธนาคารหวงัว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก          

ผูถื้อหุน้ต่อไปและจะพยายามสร้างผลการดาํเนินงานของธาคารให้ดียิงขึน ประธานยงัไดก้ล่าวอวยพรให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านมี

สุขภาพทีดี 
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เมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือเสนอเรืองอนืใดเพมิเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วม

ประชุมและกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  10.40 น. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นายจือกงั หลี) 

ประธานกรรมการ 

ประธานทีประชุม 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 

เลขานุการบริษทั 


