เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที

เลขที

ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 27 ประจําปี 63
ณ ห้องประชุม ชัน 11 ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เอ็มโพเรี ยม ทาวเวอร์ ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
วันที 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

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

ดร. จือกัง หลี
คุณชือเฉียง หลิน

3.

ดร. ประสิทธิ ดํารงชัย

4.

คุณลัดดา ศิริวฒั นาโกศล

5.

ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิม

6.
7.

คุณหยาง หลิว
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชืนภักดี

ประธานกรรมการ / ประธานคณะบริ หาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /
สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิ ส ระ / ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุ มภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกํากับความ
เสี ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที ประจําปี
และมอบหมายให้คุณอรพินท์ ศรี สังคม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายเลขานุ การองค์กรและกฎหมาย และเลขานุ การ
บริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมแทน
คุ ณอรพินท์ ศรี สังคม – เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารเข้าร่ วม
ประชุ ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนมาประชุ มแทนรวม 28 ราย นับจํานวนหุ้น ได้ 2,232,558,346 หุ ้น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 98.92 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ งเกินกว่า ใน ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเสริ มว่า เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางธนาคาร
จึงต้องจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข ทัง
ก่อนการเข้าประชุมและในระหว่างการประชุม โดยผูร้ ่ วมประชุ มทุกท่านจะต้องใส่ หน้ากากตลอดเวลาการเข้าร่ วมประชุ ม
การนังจะต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ซึงทําให้ไม่สามารถประชุมในห้องเดียวได้ ทางธนาคารจึงได้จดั เตรี ยมห้องประชุม
ไว้ 2 ห้อง ทังห้องประชุมชัน 11 และห้อง 1304 ชัน 13 เพือรองรับผูถ้ ือหุน้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563
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เลขานุการบริ ษทั แนะนําคณะกรรมการตามรายชือข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
1.
คุณจือเซิง สวู่
กรรมการ
2.
คุณเจียนเฟิ ง เจิง
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3.
คุณหย่ง หู
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประชุม ได้แก่

นอกจากนี เลขานุ การบริ ษทั แนะนําผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และทีปรึ กษากฏหมายของธนาคารทีเข้าร่ วม
คุณสม พิศาลโสภณ
คุณอรพินท์ สินถาวรกุล
คุณธี ระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจากบริ ษทั สํานักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด

เลขานุ การบริ ษทั ชีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อทีประชุม ดังนี


ธนาคารจะนับ หุน้ เท่ากับ เสียง

กรณี ทีผูถ้ ือหุ้น ไม่ เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงคะแนนด้วยวิธีก ารใช้
บัตรลงคะแนนทีธนาคารแจกให้ โดยทําเครื องหมาย  ในกรอบสี เหลียม  ของบัตรลงคะแนน และกรุ ณายกมือขึน
แสดงตัว เพือให้เจ้าหน้าทีของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพือเป็ นหลักฐานในการนับคะแนน สําหรับผูท้ ีเห็นด้วยไม่ตอ้ ง
ใช้บตั รลงคะแนน


การลงคะแนนเสี ยงจะถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติ เว้น
แต่ วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ งต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติ


การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่
ละวาระเท่านัน และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนทีเหลือถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะถือว่าทีประชุมมีมติ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์


เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563
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วาระที

1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 26 ประจําปี 562

เลขานุ การบริ ษั ท เสนอให้ ที ประชุ มพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ ้ น
ครังที 26 ประจําปี 62 ทีได้ประชุ มเมือวันที วันที 26 เมษายน 62 โดยสําเนารายงานการประชุ มดังกล่าวได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,208,614,446 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
21,544,775 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,399,125 หุน้
รวม
2,232,558,346 หุน้

99.033936
0.966064

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2562 ทีได้ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 62
วาระที

2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 62

เลขานุ การบริ ษทั กล่ าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงิ นและกลยุทธ์
เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 62 ต่อทีประชุมซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี 62 ทีได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คุณสม รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 62 โดยสรุ ป ดังนี
ในปี 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรหลังภาษี 2,145 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 233 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 12 รายได้ดอกเบียสุ ทธิ มีจาํ นวน 4,403 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 157 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุ ทธิ มี จาํ นวน 900 ล้านบาท เพิมขึ นจากปี 2561 จํานวน 171 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 23 รายได้จากธุ รกรรมเพือค้าสุ ทธิ มีจาํ นวน 132 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 14 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11
ในปี
ธนาคารมี ผลขาดทุนจากการขายเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์บางส่ วนของบริ ษ ทั หลักทรั พย์
ฟิ นนั เซี ยไซรัส จํากัด (มหาชน) เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลขาดทุนทางบัญชี สุทธิ
จํานวน 281 ล้านบาท
ในปี 2561 และปี 2562 ธนาคารมีการขายกลุ่มลูกหนี พิเศษทีไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ให้แก่ บสก. (บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จํากัด) ในปี 2562 ธนาคารมีผลขาดทุนจากการขายลูกหนีด้อยคุณภาพจํานวน 4 ล้านบาท
ขณะทีในปี 2561 ธนาคารมีกาํ ไรจากการขายลูกหนีด้อยคุณภาพจํานวน 118 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆไม่
รวมขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย มีจาํ นวน 2,257 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 127 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
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ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อืน มีจาํ นวน 512 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน
452 ล้านบาท สาเหตุหลักเนืองจากธนาคารมีการตังค่าใช้จ่ายเพิมจากการตังสํารองเพิมขึนเต็มจํานวนสําหรับทรัพย์สินรอ
การขายทีคาดว่าจะใช้เวลายาวนานในการขายเป็ นจํานวน 408 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานของธนาคารเนื องจากได้นาํ มาจากสํารองทัวไปทีมีอยูป่ ัจจุบนั
ในปี 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี สู ญ สํารองหนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อย
ค่า จํานวน 109 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 1,241 ล้านบาท หรื อร้อยละ 92 สิ นทรัพย์รวมของธนาคารและบริ ษทั
ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 251,731 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี 2561 จํานวน 22,905 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10
สาเหตุหลักเนื องจากการเพิมขึนของสินทรัพย์ทก่ี อให้เกิ ดรายได้ โดยเฉพาะรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและเงิน
ให้สินเชือแก่ลกู หนี
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีสุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชีมีจาํ นวน 155,814 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี 2561
จํานวน 9,759 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 เงินลงทุนสุ ทธิ มีจาํ นวน 72,119 ล้านบาท ลดลงจากสิ นปี 2561 จํานวน 2,059 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจาํ นวน 26,285 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 14,572 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 124 หนีสิ นรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 219,731 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ น
ปี 2561 จํานวน 20,578 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10
เงินรับฝากของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 129,820 ล้านบาท เพิมขึน
จากสิ นปี 2561 จํานวน 27,681ล้านบาท หรื อร้อยละ 27 และตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ ืม จํานวน 5,211 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 16 ในขณะทีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง จํานวน 12,774 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 32,000 ล้านบาท
เพิมขึนจากสิ นปี 2561 จํานวน 2,327 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8 เป็ นผลจากกําไรทีเพิมขึนในปี 2562 ซึ งจะถูกโอนไปยังบัญชี
กําไรสะสมทีอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงิ นให้สินเชื อด้อยคุ ณภาพก่ อนหัก ค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ จํานวน 1,008 ล้านบาท ลดลงจากสิ นปี 2561 จํานวน 824 ล้านบาท และมีสัดส่วนของสิ นเชือด้อยคุณภาพต่อ
สิ นเชื อรวมก่ อนหักค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญของธนาคาร ทีร้อยละ 0.56 ลดลงจากร้ อยละ 1.18 ณ สิ นปี 2561 รวมถึง
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยยังคงรักษาอัตราส่วนสํารองต่อสิ นเชื อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ในระดับทีสู งเพือป้ องกัน
ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ (IFRS 9) ซึ งมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1
มกราคม 2563 เป็ นต้นมา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชือด้อย
คุ ณภาพ อยู่ทีร้อยละ 709.12 เพิมขึนจากร้ อยละ 444.41 จากสิ นปี 2561 และ ณ สิ นปี 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี
เงิ นกองทุน ทังสิ นจํานวน 37,793 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงเท่ากับร้ อยละ17 ซึ งสู งกว่า
อัตราส่ วนขันตําทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดอยูท่ ีร้อยละ 11
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 62

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563

4 / 11

วาระที

3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

เลขานุ การบริ ษทั เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ตามรายละเอียดใน
รายงานประจําปี 62 ทีได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,208,614,446 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
21,544,775 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,399,125 หุน้
รวม
2,232,558,346 หุน้

99.033936
0.966064

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิ งบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเสนอ
วาระที

4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 62 และงดจ่ ายเงินปันผล

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กล่ าวเชิ ญ คุ ณ สม พิ ศ าลโสภณ ผู้ช่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ สายการเงิ น และ
กลยุทธ์ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
คุณสม เสนอต่อทีประชุมว่าในปี 25 2 ธนาคารมีกาํ ไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจํานวน
, ล้านบาท ซึงธนาคารมีหน้าทีต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสม ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคารจึ ง ขอเสนอให้จัด สรรกําไรสุ ทธิ จาํ นวน
ล้า นบาท เป็ นทุน สํารองตาม
กฎหมาย ซึงภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฎหมายทังสิ นจํานวน , ล้านบาท โดยกําไรสุ ทธิ
ทีเหลืออีก , ล้านบาท ให้กนั ไว้เป็ นกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร ทังนี เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีระบุใน
ข้อบังคับธนาคารข้อ ซึ งระบุว่า “บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นได้ ในกรณี ทีผลประกอบการของบริ ษทั มีกาํ ไร
ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุนชันที ของบริ ษทั มีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า , ล้านบาท ในการพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลธนาคารจะคํานึงถึงสภาพคล่องของบริ ษทั ภาวะเศรษฐกิ จ ตลอดจนแผนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ”
เนื องจากเงิน กองทุ น ชันที ของธนาคารยังไม่ ค รบเงื อนไงตามทีระบุ ใ นข้อบัง คับ ธนาคารจึง ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ธนาคารจึงขอให้ผถู้ ือหุ น้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี
และ
งดจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,208,614,446 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
23,943,900 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,232,558,346 หุน้

98.927513
1.072487

ทีประชุมมีมติด ้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิ ให้
จัดสรรกําไรสุ ทธิและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 62 ตามทีเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563
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วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิญดร. ประสิ ทธิ ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
ดร. ประสิทธิ เสนอรายละเอียดเรื องการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ง
ตามวาระว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนและข้อบังคับของธนาคารกําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ งในสามเป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
วาระ ท่าน คือ

ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 7 ประจําปี 2563 มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
.
.
.
.

คุณชือเฉียง หลิน
ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิม
คุณจือเซิง สวู่
คุณหย่ง หู

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตาม
วาระทัง ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลได้คาํ นึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทัง ท่านดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการของธนาคาร ซึ งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่
ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุ มซึ งได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุ้น แล้ว ทังนี กรรมการทัง ท่านได้รับ
ความเห็นชอบในเรื องคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสถาบันการเงิน ให้ต่ออายุได้อีกวาระหนึ งจากธนาคารแห่ งประเทศไทย
แล้ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,208,614,446 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
21,544,775 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,399,125 หุน้
รวม
2,232,558,346 หุน้

99.033936
0.966064

ทีประชุ ม มี มติ ด้ว ยเสี ยงข้างมากของผู ้ถือ หุ ้น ทีมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน อนุ ม ัติเ ลื อ กตัง
กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 4 ท่าน ได้แก่ คุณชื อเฉี ยง หลิน ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิม คุณจือเซิ ง สวู่ และคุณหย่ง
หู ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ตามทีเสนอ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563
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พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
ดร. ประสิ ทธิ รายงานต่ อทีประชุ มว่ า เนื องจากค่ าตอบแทนกรรมการของธนาคารไม่ ได้รับการปรับ
ขึ นมาตังแต่ ปี
ดัง นัน คณะกรรมการธนาคารเห็ น ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลให้ปรับขึนค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี
จากการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารขนาดเล็กในธุ รกิจธนาคารในประเทศไทยในปี
พบว่าค่าตอบแทนของกรรมการของธนาคารไอซี บีซี (ไทย) นันยังค่ อนข้างตํา ดังนัน เพือให้เป็ นอัตราทีเทียบเคียงได้ กับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใกล้เคียงกันในประเทศไทย คณะกรรมการจึงขอเสนอทีประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ให้ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการปรับขึ นจากเดิม , บาทต่อเดือน
เป็ น , บาทต่อเดือน และค่าเบียประชุมจากเดิม , บาทต่อครังเป็ น , บาทต่อครังสําหรับประธานกรรมการ
และ , บาทต่อครังสําหรับกรรมการ
นอกจากนี เนื องจากประธานกรรมการและประธานคณะบริ หารได้รับค่าตอบแทนเป็ นสกุลเงิ นหยวน
ซึงค่าเงินหยวนได้ลดลงกว่าร้อยละ ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาเมือเทียบกับเงินบาท ทําให้ประธานได้รับจํานวนเงินในสกุล
บาททีลดลง ดังนัน คณะกรรมการธนาคารจึงเสนอให้ปรับขึ นค่าตอบแทนในสกุลเงินหยวน โดยสําหรับตําแหน่งประธาน
กรรมการนันให้ขึน , หยวนต่อเดือน และสําหรับตําแหน่ งประธานคณะบริ หารนันให้ขึน , หยวนต่อเดือน เพือ
เป็ นการทดแทนจํานวนเงินบาททีลดลงจากอัตราแลกเปลียน
ทังนี คณะกรรมการขอเสนอให้ยกเลิกค่าตอบแทนทีปรึ กษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ เนื องจาก
ธนาคารไม่ มีตาํ แหน่ งดังกล่าวมาหลายปี แล้ว และสามารถแต่ งตังตําแหน่ งพิเศษอืนได้ หากค่ าตอบแทนกรรมการรวม
ประจําปี ไม่เกินวงเงินทีอนุ มตั ิไว้แล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการทังหมดจะเป็ นดังนี
คณะกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการ

- กรรมการ
- ทีปรึ กษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบียประชุม
(บาท)
(บาท)
60,000 หยวน
(ประมาณ 32 ,000 บาท)
70,000 หยวน
(ประมาณ 315,000)
25,000
40,000
50,000

15,000

50,000
30,000

-

50,000
1 ,000
30,000
-
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
- ประธานกรรมการกํากับ ความเสี ยงและควบคุ มภายในของ
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิน
- กรรมการกํากับความเสี ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุ รกิ จ
ทางการเงิน
คณะบริหาร
- ประธานคณะบริ หาร

- สมาชิกคณะบริ หาร

50,000
30,000

-

50,000

-

30,000

-

0,000 หยวน
(ประมาณ 37 ,000 บาท)
75,000 หยวน
(ประมาณ 337,500 บาท)
150,000

-

-

สําหรับกรรมการที เป็ นพนัก งานหรื อลูก จ้างประจําของธนาคารที ได้รั บค่ าตอบแทนประจําในรู ป
เงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการทีเป็ นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ งได้รับ
ค่ าตอบแทนประจําในรู ปเงิ นเดื อนในฐานะพนัก งานของ ICBC เช่ น นายเจี ยนเฟิ ง เจิ ง และ นายหย่ ง หู แจ้งว่าไม่ รั บ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี นายจือกัง หลี ประธานกรรมการก็ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบียประชุมด้วย
ทังนี ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ สํา หรั บการเดิน ทาง ค่ าที พัก และค่ ารั บรองสามารถเบิก ได้ต ามที จ่ายจริ ง และ
สมควรค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี 25 นัน อยูท่ ี , , . บาท ซึงอยูใ่ นวงเงิน ล้านบาททีได้อนุมตั ิไว้
วงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี ไม่เกิน ล้านบาท ทีอนุ มตั ิ โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั งที ประจํา ปี
นัน เพื อรองรับ การเปลี ยนแปลงหน้า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ การแต่ ง ตัง
คณะกรรมการชุ ดย่อยเพิมเติ ม รวมถึ งการจ่ายบําเหน็ จให้ก รรมการ และมอบอํานาจให้ค ณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าทีและความรับผิด ชอบทีได้รับมอบหมาย และให้คงอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าจะเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,208,614,446 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
21,544,775 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
2,399,125 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
รวม
2,232,558,346 หุน้

98.927513
0.965026
0.107461

ทีประชุ มมี มติเป็ นด้วยเสี ยงข้างมาก เกิ น 2 ใน 3 ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563
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วาระที

7

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิญคุณลัดดา ศิริวฒั นาโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าํ เสนอที
ประชุมเพือพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2563
คุณลัดดา รายงานต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2563 ดังนี
1.

ชือผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
ชือผูส้ อบบัญชีสงั กัด บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายชื อผูส้ อบบัญชี ทีเสนอ
แต่งตัง ดังนี
1) นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
) นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายชื อที เสนอเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกํา หนด และเป็ นผู้ส อบบัญชี ทีสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ให้ค วาม
เห็ นชอบเป็ นผูล้ งลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถทําหน้าทีได้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
สามารถเสนอผูส้ อบบัญชีท่านอืนมาทดแทนได้ ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวไม่มีส่วนได้เสี ยกับธนาคาร บริ ษทั ในกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.

ค่าสอบบัญชีปี 2563
คณะกรรมการเสนอให้ทีประชุ ม พิ จารณาอนุ ม ัติ ค่ าสอบบัญ ชี ข องธนาคารประจํา ปี 5
จํานวน , , บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน
, , บาท และบริ ษ ทั ไอซี บีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด)
จํานวน , บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 5, , บาท ซึงเพิมขึนร้อยละ . เมือเทียบ
กับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยรวม 3 ปี
2561
เพิมขึน
ร้อยละ
บาท
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
,2 ,
6.6
บริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
,768,994
41.4
บริ ษทั ไอซีบีซี (ไทย)อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด*
รวม
,976,594
16.8
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 27 ประจําปี 2563
วันที 29 เมษายน 2563

2562
เพิมขึน
ร้อยละ
บาท
,2 ,
0.0
,768,994
0.0
,976,594
0.0

2563
เพิมขึน
ร้อยละ
บาท
,2 ,
0.0
,768,994
0.0
,
, ,
9.04
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* ค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ไอซี บีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ งเป็นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัดทีตัง
ขึนใหม่ จะขึนอยูก่ บั ช่ วงเวลาในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใหม่ ในกรณี ทีไม่มีการดําเนิ นงานในครึ งปี แรกของปี 2563
ค่าสอบบัญชี จะอยู่ที 400,000 บาท และในกรณี ทีมีก ารดําเนิ นงานในช่วงครึ งปี แรกของปี 2563 ค่ าสอบบัญชี จะอยู่ที
450,000 บาท
ค่าสอบบัญชี ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าบริ การดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึนจริ ง
อืนๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกิ นร้อยละ 10 ของ
ค่าสอบบัญชี รวม
ทังนี ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร)เป็ นผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,211,013,571 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
21,544,775 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,232,558,346 หุน้

99.034974
0.965026

ทีประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบ
บัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 3 จํานวน ,2 , บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี
(ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน ,768,994 บาท กับค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ไอซีบีซี (ไทย)อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด จํานวน 450,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน , , บาท ตามทีเสนอ
วาระที

พิจารณาเรืองอืนๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอีก

ประธานแจ้งทีประชุมว่าได้ดาํ เนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที
ได้ให้การสนับสนุนธนาคารมาอย่างดีตลอด 10 ปี ทีผ่านมา ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ประธานขอสัญญาว่า
คณะกรรมการจะทําหน้าทีอย่างเต็มความสามารถในการพัฒนาธุ รกิจของธนาคาร ไม่เพียงเพือส่ งเสริ มเศรษฐกิ จของไทย
แต่ เพือสนับสนุ น ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยและจี นด้วย ธนาคารหวัง ว่าจะได้รับ การสนับ สนุ น จาก
ผูถ้ ือหุน้ ต่อไปและจะพยายามสร้างผลการดําเนินงานของธาคารให้ดียิงขึน ประธานยังได้กล่าวอวยพรให้ผถู้ ือหุ ้นทุกท่านมี
สุ ขภาพทีดี
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เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดซักถามหรื อเสนอเรื องอืนใดเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วม
ประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.40 น.

……………………………………………………………………………

(นายจือกัง หลี)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุ การบริ ษทั
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