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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที  ประจาํปี  

ณ หอ้งประชุม ชนั  และ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

เลขที  เอม็โพเรียม ทาวเวอร์ ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

วนัท ี  เมษายน  เวลา .  น. 

 

 

คุณเสียวปอ หลี - ประธานเจา้หน้าทีบริหาร เป็นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม         

 ท่าน ดงันี 

 

. คุณเสียวปอ หลี ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร/ ประธานคณะบริหาร 

. ดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษทัภิบาล 

. คุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกํากบัความเสียงและควบคุมภายในของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

. ดร. วีรพงศ ์ไชยเพิม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกับความ

เสียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

.  คุณเจียนเฟิง เจิง กรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั   

ภิบาล 

. คุณหยง่ หู กรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั   

ภิบาล 

. คุณหยาง หลิว  กรรมการ / สมาชิกคณะบริหาร 

.  พล.ต.อ. วรีพงษ ์ชืนภกัดี กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

. คุณอภิเนตร อนูากลู  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

คุณอรพินท ์ ศรีสงัคม – เลขานุการบริษทั แจง้ทปีระชุมว่าเนืองจากธนาคารกาํลงัอยู่ในระหว่างสรรหา

ประธานกรรมการธนาคารมาแทนท่านเก่าทีลาออกไป ตามมาตรา  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดักาํหนดให้

ผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้ท่านหนึงเป็นประธานในทีประชุม ดงันนั จึงใหผู้ถื้อหุน้เลือกประธานในทีประชุม 

 

คุณชัยรัตน์ คงเกรียงไกร – ผูถื้อหุน้ เสนอใหต้วัแทนของ Industrial and Commercial Bank of China 

Limited (ICBC) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคาร เป็นประธานในทีประชุม 

 

เมือไม่มีผูใ้ดคดัคา้น เลขานุการบริษทัจึงขอให้คุณเสียวปอ หลี ประธานเจา้หน้าทีบริหารของธนาคาร 

ซึงไดรั้บมอบฉนัทะจาก ICBC ใหเ้ป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมในครังนี ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

 

คุณเสียวปอ หลี ประธานในทีประชุม กล่าวแนะนาํตวัก่อนเปิดประชุมว่าตนเป็นประธานเจา้หน้าที

บริหารคนใหม่ของธนาคารทีเขา้รับตาํแหน่งเมือเดือนกุมภาพนัธ์ปีนี โดยไดท้าํงานกบัธนาคาร ICBC ประเทศจีนมาเป็น

เวลา  ปี และประจาํอยู่ต่างประเทศต่อเนืองมาเป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนนัจึงกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น ครังที  ประจาํปี  และมอบหมายใหคุ้ณอรพินท์ ศรีสังคม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการ

องคก์รและกฎหมาย และเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ทเีป็นเลขานุการทีประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที  
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คุณอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเข้าร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉันทะให้ผูอื้นมาประชุมแทนรวม  ราย นับจาํนวนหุ้นได้ , , ,  หุ้น คิดเป็น      

ร้อยละ .  ของจาํนวนหุน้ทงัหมด , , ,  หุ้น ซึงเกินกว่า  ใน  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด ครบเป็น

องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเสริมวา่ เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางธนาคาร

จึงตอ้งจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ตามขอ้กาํหนดของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ทงั

ก่อนการเขา้ประชุมและในระหวา่งการประชุม โดยผูร่้วมประชุมทุกท่านจะตอ้งใส่หน้ากากตลอดเวลาการเขา้ร่วมประชุม 

การนงัจะตอ้งห่างกนัอยา่งนอ้ย  เมตร ซึงทาํใหไ้ม่สามารถประชุมในหอ้งเดียวได ้ทางธนาคารจึงไดจ้ดัเตรียมห้องประชุม

อีก  ห้องไวเ้พอืรองรับผูถ้ือหุน้ หากมีคาํถามผูถื้อหุน้สามารถถามไดโ้ดยสือสารผา่น Videoconference  

 

เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมและแจง้ว่ากรรมการของธนาคาร  ท่าน ได้

เขา้ร่วมประชุมผ่าน Videoconference ไดแ้ก่ 

1. คุณเจียนเฟิง เจิง กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

2. คุณหยง่ หู  กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

3. คุณอภิเนตร อนูากลู    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

 

นอกจากนี เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํผูบ้ริหารของธนาคารทีเขา้ร่วมประชุม คือคุณสม พิศาลโสภณ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ ทงันี ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ผูส้อบ

บญัชีของธนาคารไดเ้ขา้ร่วมประชุมผา่น Videoconference ไดแ้ก่ 

1.     คุณอรพินท ์สินถาวรกุล 

2. คุณเจษฎา ลีลาวฒันสุข    

 

เลขานุการบริษทัชีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงต่อทีประชุม ดงันี 

 ธนาคารจะนับ  หุน้ เท่ากบั  เสียง  

 กรณีทีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใช้

บตัรลงคะแนนทีธนาคารแจกให้ โดยทาํเครืองหมาย  ในกรอบสีเหลียม  ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึน

แสดงตวั เพอืใหเ้จา้หนา้ทขีองธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพือเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สาํหรับผูที้เห็นดว้ยไม่ตอ้ง

ใชบ้ตัรลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เวน้

แต่ วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึงตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ 

 การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่

ละวาระเท่านัน และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือถือว่าเป็น

คะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือว่าทีประชุมมีมติ

อนุมตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

 

เลขานุการบริษทัเสนอใหที้ประชุมพจิารณาระเบียบวาระตา่งๆ ดงัต่อไปนี 
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วาระท ี  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  ประจําปี  

 

เ ลข า นุก า ร บริษัท เ สนอ ใ ห้ที ปร ะชุ มพิจ า รณา รั บร อ งร าย งา นก าร ประ ชุ มส า มัญผู ้ถื อ หุ้น                        

ครังที  ประจาํปี  ทีไดป้ระชุมเมือวนัที วนัที  เมษายน  โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให ้         

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

 

ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย , , ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.000000  

ไม่เห็นดว้ย -                หุน้ คิดเป็นร้อยละ                   0 

งดออกเสียง                หุน้   

รวม , , ,   หุน้   

 

ทปีระชุมมีมติดว้ยมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที  ประจาํปี  ที

ไดป้ระชุมเมือวนัท ี  เมษายน   

 

วาระท ี  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี  

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ 

เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี  ต่อทปีระชุมซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี  ทีได้จดัส่งให้

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

คุณสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี  โดยสรุป ดงันี 

จากผลการดาํเนินงานรวม ณ วนัที  ธันวาคม  ธนาคารและบริษทัย่อยมีกาํไรหลงัภาษี ,  

ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  จาํนวน  ลา้นบาท หรือร้อยละ   

รายไดด้อกเบยีสุทธิ มีจาํนวน ,  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  จาํนวน  ลา้นบาท หรือร้อยละ  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจาํนวน  ลา้นบาท ลดลงจากปี  จาํนวน  ลา้นบาท หรือร้อยละ   

ขาดทุนสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในปี  มี

จาํนวน  ลา้นบาท รายการนีเกิดขึนเนืองจากตงัแต่วนัที  มกราคม  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  

เครืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ไดเ้ปลียนแปลงวิธีการรายงานธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน 

การเปลียนแปลงหลกัทีทาํให้เกิดการรับรู้ขาดทุนขา้งต้น ได้แก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์ทีใชเ้พอืป้องกนัความเสียงของธุรกรรมของธนาคาร (Derivatives for banking book) เฉพาะส่วนทีความสัมพนัธ์

ในการป้องกนัความเสียงไม่เขา้เงือนไขเป็นการป้องกนัความเสียงอยา่งสมบูรณ์ (Effective Hedge Accounting) อย่างไรก็

ตาม แมธ้นาคารจะรับรู้ผลกาํไร หรือขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารกลุ่มนี   ตามรอบระยะเวลาบญัชี   แต่ใน

อนาคตเมือธุรกรรมทีผูกพนักบัตราสารอนุพนัธ์แต่ละสัญญาครบอายุสัญญา ก็จะเกิดผลขาดทุนหรือกาํไรจากธุรกรรม
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ขึนมาหกัลา้งกบักาํไรหรือขาดทุนทีไดรั้บรู้จากการวดัมูลค่ายติุธรรมก่อนหนา้นี โดยผลสุทธิทีเกิดขึนจะไม่กระทบต่อกาํไร

หรือขาดทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ทงันี เนืองจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ตงัแต่ปี 2563  เป็นตน้ไป 

รายการรายไดจ้ากธุรกรรมเพือคา้จะไม่ถกูรายงานในงบการเงิน  

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ ทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพยอื์น มีจาํนวน 236 ลา้นบาท เพิมขึน

จากปี 2562 จาํนวน 209 ลา้นบาท ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพยอ์ืน มีจาํนวน 207 ลา้น ลดลงจากปี 2562 

จาํนวน 305 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ ไม่รวมขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขาย มีจาํนวน 2,357 ลา้นบาท 

เพมิขึนจากปี 2562 จาํนวน 100 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4  

ในปี 2563   ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน หนีสูญ  หนีสงสัยจะสูญ  

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  จาํนวน 761 ลา้นบาท เพมิขึนจากปี 2562   จาํนวน 653 ลา้นบาท รายการนีเป็นการตงัสาํรอง

เพือให้สอดคลอ้งกับภาวะทีมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูงของปี 2563 และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหม่ (TFRS 9) ทมีีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ทงันี ธนาคารไดก้นัสาํรองในอตัราทีสูงกว่า

อตัราขนัตาํทกีาํหนดไวโ้ดย ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 270,330 ล้านบาท  

เพิมขึนจากสินปี 2562 จาํนวน 18,599 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7  สาเหตุหลกัเนืองจากการเพิมขึนของสินทรัพยที์ก่อให้เกิด

รายได ้โดยเฉพาะรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิมีจาํนวน 159,089 ลา้นบาท เพิมขึนจากสินปี 2562 

จาํนวน 10,005 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 เงินลงทุนสุทธิมีจาํนวน 73,953 ลา้นบาท  เพิมขึนจากสินปี 2562 จาํนวน 1,833 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 31,650 ลา้นบาท  เพิมขึนจาํนวน 5,365 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 20  

หนีสินรวมของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 236,281 ลา้นบาท เพิมขึน

จากสินปี 2562 จาํนวน 16,550 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8  

เงินรับฝากของธนาคารและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 147,046 ลา้นบาท เพิมขึน

จากสินปี 2562 จาํนวน 17,226 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13  

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม มีจาํนวน 44,551 ลา้นบาท เพิมขึนจากสินปี 2562 จาํนวน 7,303 ลา้น

บาท  หรือร้อยละ 20 ในขณะทีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจาํนวน 38,953  ลา้นบาท  ลดลงจากสินปี 2562 

จาํนวน 9,815 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20  

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของธนาคารและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 34,049 ลา้นบาท  

เพมิขึนจากสินปี 2562 จาํนวน 2,049 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 เป็นผลจากกาํไรทีเพมิขึนในปี 2563 ซึงจะถูกโอนไปยงับญัชี

กาํไรสะสมทีอยูใ่นส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเชือดอ้ยคุณภาพก่อนหกัค่าเผือผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน จาํนวน 1,509 ลา้นบาท เพิมขึนจากสินปี 2562 จาํนวน 501 ลา้นบาท และมีสัดส่วนของ

สินเชือดอ้ยคุณภาพต่อสินเชือรวมก่อนหกัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของธนาคารและบริษทัยอ่ย ทีร้อย

ละ 0.78 เพมิขึนจากร้อยละ 0.56 ณ สินปี 2562  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนต่อสินเชือดอ้ยคุณภาพ อยูท่ร้ีอยละ 435.17 ลดลงจากร้อยละ 709.12 ณ สินปี 2562 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษทัย่อยมีเงินกองทุนทงัสินจาํนวน 40,195 ลา้นบาท โดยมี

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงเท่ากบัร้อยละ 17.36 ซึงสูงกว่าอตัราส่วนขนัตาํทีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด

อยูที่ร้อยละ 11  

 

ทปีระชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 63 

 

วาระท ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้  

ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 63 ทไีดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 

ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย , , ,   หุน้ คิดเป็นร้อยละ   .  

ไม่เห็นดว้ย -                หุน้ คิดเป็นร้อยละ              

งดออกเสียง              - หุน้   

รวม , , ,    หุน้   

 

ทปีระชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ตามทเีสนอ 

 

วาระท ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 และงดจ่ายเงนิปันผล 

 

เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญคุณสม พิศาลโสภณ  ผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายการเงินและ           

กลยทุธ์ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี  

 

คุณสม เสนอต่อทีประชุมว่าในปี 2563 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจาํนวน 

1,366 ลา้นบาท ซึงธนาคารมีหนา้ทตีอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอด

ขาดทุนสะสม ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  
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คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้จัดสรรกําไรสุทธิจาํนวน 415 ล้านบาท เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย ซึงภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสาํรองตามกฎหมายทงัสินจาํนวน 2,015 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

10.01 โดยกาํไรสุทธิทีเหลืออกี 951 ลา้นบาท ให้กนัไวเ้ป็นกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร  

 

ทงันี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีระบุในขอ้บงัคบัธนาคารขอ้ 55 วรรค 1 ซึงระบุว่า “บริษทั

จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ในกรณีทีผลประกอบการของบริษทัมีกาํไร ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุน

ชนัที 1 ของบริษทัมีจาํนวนไม่ตาํกว่า 40,000 ลา้นบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคาํนึงถึงสภาพคล่องของ

บริษทั ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานของบริษทั”  

 

ณ สินปี 2563 เงินกองทุนชนัที 1 ของธนาคารมีจาํนวน 30,701 ลา้นบาท ยงัไม่ครบเงือนไงตามทีระบุ

ในขอ้บงัคบั ธนาคารจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ธนาคารจึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 3 และ

งดจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ 

 

ทปีระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย , , ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ     .  

ไม่เห็นดว้ย            หุน้ คิดเป็นร้อยละ       .  

งดออกเสียง -              หุน้   

รวม , , ,   หุน้   

 

ทีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จดัสรรกําไรสุทธิ

ประจาํปี 3 และงดจ่ายเงินปันผล ตามทเีสนอ  

 

วาระท ี 5 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ รายละเอียดประวตัิโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึงไดจ้ดัส่งให้

ท่านผูถ้ือหุน้แลว้ 

 

เลขานุการบริษทักล่าววา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดไวว้่า ใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามเป็นอตัรา โดยให้กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่ง

นานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการ

ใหม่ได ้

 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครังที 28 ประจาํปี 2564 มีกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ 4 ท่าน คือ 

.  คุณเสียวปอ หลี    กรรมการ 

.  ดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั  กรรมการอิสระ 

.  คุณหยาง หลิว  กรรมการ 

.  คุณเจียนเฟิง เจิง  กรรมการ 
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คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตาม

วาระทงั 4 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลไดพ้ิจารณา

โดยคาํนึงถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทงั 4 ท่านดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์การสรรหา

กรรมการของธนาคาร ซึงกรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น   ทงันี กรรมการทงั 4 ท่านไดรั้บความเห็นชอบในเรือง

คุณสมบติัการเป็นกรรมการสถาบนัการเงิน ใหต่้ออายไุดอี้กวาระหนึงจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

 

  ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย , , ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ     .  

ไม่เห็นดว้ย            หุน้ คิดเป็นร้อยละ       .  

งดออกเสียง -             หุน้   

รวม , , ,   หุน้   

 

ทีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตงั

กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั 4 ท่าน ไดแ้ก่ คุณเสียวปอ หลี  ดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั คุณหยาง หลิว และคุณ

เจียนเฟิง เจิง ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ ตามทเีสนอ 

 

วาระท ี 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญ ดร. ประสิทธิ ดาํรงชยั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี  

 

ดร. ประสิทธิรายงานต่อทีประชุมว่า ตามทีได้มีการปรับขึนค่าตอบแทนกรรมการเพือให้เป็นอตัราที

เทียบเคียงไดก้ับอตัราค่าตอบแทนกรรมการธนาคารพาณิชยข์นาดใกลเ้คียงกนัในประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัหน้าที

ความรับผิดชอบของกรรมการในปี 2563 แลว้นนั คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลใหค้งค่าตอบแทนกรรมการไวใ้นอตัราเดิม  

 

อยา่งไรก็ตาม เนืองจากตาํแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ในอนาคตจะดาํรงตาํแหน่งโดยกรรมการที

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซึงเป็นตวัแทนของ ICBC และไม่ไดท้าํงานเต็มเวลา ดงันนั จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามนโยบายของ 

ICBC นอกจากนี ประธานเจา้หนา้ทบีริหารทีเป็นผูบ้ริหารของธนาคาร และดาํรงตาํแหน่งประธานคณะบริหารอีกตาํแหน่ง

หนึง จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะบริหาร และสมาชิกของคณะบริหารนันเป็นผูบ้ริหารของธนาคาร

ทงัหมด คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลขอเสนอ

ใหย้กเลิกค่าตอบแทนของทงั 3 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการทงัหมดจึงจะเป็นดงันี 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบียประชุม 

(บาท) 

คณะกรรมการธนาคาร   

-   ประธานกรรมการ 70,000 หยวน 

(ประมาณ ,000) 

50,000 

-   กรรมการ 40,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 

-   กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   

-   ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 50,000 - 

-   กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 30,000 - 

คณะกรรมการกํากบัความเสียงและควบคุมภายในของกลุ่ม 

ธุรกจิทางการเงิน  

  

- ประธานกรรมการกํากับความเสียงและควบคุมภายในของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

50,000 - 

- กรรมการกาํกับความเสียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน 

30,000 - 

คณะบริหาร   

-  ประธานคณะบริหาร 75,000 หยวน 

(ประมาณ 337,500 บาท) 

- 

-  สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 

 

สาํหรับกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารหรือ ICBC ไม่มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการ  

 

ทงันี ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเดินทาง ค่าทีพกั และค่ารับรองสามารถเบิกได้ตามทีจ่ายจริงและ

สมควร ในปี 2563 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจาํนวน 17,872,579.82 บาท ซึงอยู่ในวงเงิน 24 ลา้นบาทที

ไดอ้นุมตัิไว ้ 

 

นอกจากนี เนืองจากการยกเลิกค่าตอบแทนประธานกรรมการธนาคาร และคณะบริหาร คณะกรรมการ

ธนาคารจึงขอลดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปี ซึงไดอ้นุมติัโดยการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที 26 ปี 2561 

จาก 24 ลา้นบาท เหลือ 10 ลา้นบาท 

 

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีนี เพอืรองรับการเปลียนแปลงหน้าทีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ  การแต่งตงักรรมการเพิมเติม การเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จให้กรรมการ และมอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการธนาคารเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ทีและความรับผดิชอบที

ไดรั้บมอบหมาย และใหค้งอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไวจ้นกวา่จะเปลียนแปลงเป็นอยา่งอนื 
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ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย , , ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ     .  

ไม่เห็นดว้ย            หุน้ คิดเป็นร้อยละ       .  

งดออกเสียง -       หุน้ คิดเป็นร้อยละ  

รวม , , ,   หุน้   

 

  ทีประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมาก เกิน 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ตามทเีสนอ 

 

วาระท ี  7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2564 

 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญคุณลดัดา ศิริวฒันาโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอที

ประชุมเพอืพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2564 

 

  คุณลดัดา รายงานต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จาํกัด และขอ้บงัคบั

ของธนาคาร คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้  เพอืพจิารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2564 ดงันี 

 

1. ชือผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 

เพอืให้เป็นไปตามนโยบายของ ICBC คณะกรรมการขอเสนอเปลียนสาํนกังานสอบบญัชีของ

ธนาคารและบริษทัยอ่ย จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น บริษทั ดีลอยท ์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จาํกดั โดยมีรายชือผูส้อบบญัชีทีเสนอแต่งตงั ดงันี 

 -  นายยงยทุธ เลิศสุรพิบลู  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  6770 

 -  นางนิสากร ทรงมณี  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  5035 

-  นางวลิาสินี กฤษณามระ  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  7098 

 - นางสาวกรทอง เหลืองวิไล  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  7210 

 ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอเป็นผูส้อบบญัชีทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามทีธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกาํหนด และเป็นผูส้อบบญัชีทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบเป็นผูล้ง

ลายมือชือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวรับรองวา่ตนไม่มีส่วนไดเ้สียกบัธนาคาร บริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือขา้งตน้ไดรั้บการเสนอชือเป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร

เป็นครงัแรก เนืองจากธนาคารไดเ้ปลียนสาํนกังานสอบบญัชีมาเป็นบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั โดย

เริมการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2564 เป็นตน้ไป 
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2. ค่าสอบบัญชี 

คณะกรรมการเสนอใหท้ปีระชุมพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีของธนาคารประจาํปี 2564 จาํนวน 

4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) จาํนวน 1,760,000 

บาท และบริษทั ไอซีบีซี (ไทย) อนิชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั) จาํนวน 

450,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 6,210,000 บาท ซึงเพิมขึนร้อยละ 20.4 เมือเทียบกบัปี

ก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลัง 2 ปี 

หมายเหตุ:  * ร้อยละทีเพิมขึนจากปีก่อน 

 ** สําหรับปี 2563 ค่าสอบบญัชีบริษทันีคิดเพียง 180,000 บาท เนืองจากยงัไม่ไดเ้ริมดาํเนินงาน โดยจะเริม

ดาํเนินงานตงัแต่ ปี 2564 เป็นตน้ไป  

 

ค่าสอบบญัชีนียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าบริการดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง

อืนๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสือสาร และค่าพมิพเ์อกสาร โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ค่าสอบบญัชีรวม   

 

ทงันี ผูส้อบบญัชีของธนาคาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั และบริษทั  ไอซีบี

ซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) เป็นผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

 

  ทปีระชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี   

เห็นดว้ย , , ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ     .  

ไม่เห็นดว้ย            หุน้ คิดเป็นร้อยละ       .  

งดออกเสียง - หุน้   

รวม , , ,   หุน้   

   

 2562  

(บริษทั เคพเีอม็จีฯ) 

2563  

(บริษทั เคพเีอม็จีฯ) 

2564  

(บริษทั ดีลอยทฯ์) 

บาท 

%* 

บาท 

%* 

บาท 

%* 
ค่า 

สอบบญัชี 

รายปี 

ค่า 

สอบบญัชี 

รายปี 

ค่าทดสอบ 

ยอดยกมา 

ของงบการเงิน 

สาํหรับปี  

ค่า 

สอบบญัชี 

รายปี 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 
3,207,600 0% 3,207,600 0% - 4,000,000 24.7% 

บริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 1,768,994 0% 1,768,994 0% 250,000 1,760,000 0% 

บริษทั ไอซีบีซี (ไทย) อินชวัรันส์ โบ

รกเกอร์ จาํกดั ** 
- - 180,000 - - 450,000 150% 

รวม 4,976,594 0% 5,156,594 3.62% 250,000 6,210,000 20.4% 
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  ทปีระชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตงัผูส้อบ

บญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี 4 จาํนวน 4,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั      

ลีสซิงไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) จาํนวน 1,760,000 บาท และบริษทั ไอซีบซีี (ไทย) อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั (บริษทัย่อยของบริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั) จาํนวน 450,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ย

เป็นจาํนวน 6,210,000 บาท ตามทีเสนอ 

 

วาระท ี 8 พจิารณาเรืองอนืๆ  

 

  ไม่มีผูถ้ือหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรืองอนืใดใหท้ปีระชุมพิจารณาอีก 

 

ประธานแจง้ทีประชุมว่าไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทีกรุณา

สละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 28 ประจาํปี 2564 ของธนาคาร และขอบคุณทีได้ให้ความไวว้างใจและให้

การสนบัสนุนต่อธนาคารตลอดมา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) นันไดด้าํเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลา 11 ปีแลว้ ซึง

ในช่วงเวลาดงักล่าวธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไดป้ระสบความสาํเร็จในดา้นต่างๆ ทงัดา้นปริมาณธุรกรรม ความสามารถใน

การสร้างรายได ้ผลิตภณัฑที์หลากหลาย การนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชง้าน การผสานวฒันธรรมในการทาํงาน และความ

รับผิดชอบต่อสงัคม เป้าหมายของธนาคารคือการทีจะเป็นธนาคารจีนอนัดบัหนึงในประเทศไทย และเป็นธนาคารทีลูกคา้

เลือกใช้เป็นอนัดบัแรก โดยการทีจะประสบความสาํเร็จดงัเป้าหมายนี รวมถึงการทจีะผ่านสถานการณ์โควิด-19 ทีกาํลงั

ระบาดอยู่ขณะนีไปได ้ธนาคารจะพยายามทาํอย่างสุดความสามารถทีจะรักษาสถานะความมนัคงของธนาคารเอาไว ้และ

หวงัว่าจะไดรั้บการสนบัสนุนจากผูถ้ือหุ้นอยา่งนีไปตลอด 

 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือเสนอเรืองอนืใดเพมิเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  14.50 น. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นายเสียวปอ หลี) 

ประธานทีประชุม 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 

เลขานุการบริษทั 


