
 

 

 

ท ีลอ. /  

 

      วนัท ี  เมษายน  

 

เรือง เชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครังท ี  ประจาํปี   

 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 

 

สิงทีส่งมาดว้ย . สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังท ี  ประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน   

 . รายละเอียดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  และงดจ่ายเงินปันผล 

 . ประวติักรรมการ  

 . ค่าตอบแทนกรรมการ  

. รายชือผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี 

.     รายงานประจาํปี  ในรูปแบบ CD-ROM  

. แนวทางปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  เพือป้องกนัการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา  

. แบบสอบถามเพอืคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  เพือป้องกนัและควบคุม

การแพร่ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา   

. คาํชีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การดาํเนินการประชุม  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

. เอกสารหรือหลกัฐานเพอืแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 

. แผนทสีถานทจีดัประชุม 

. ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูถื้อหุน้ 

 

  

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน) ครังที /  วนัที     

มีนาคม  มีมติอนุมติัให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที  ประจาํปี  ในวนัที  เมษายน  เวลา       

14.  น.  ณ หอ้งประชุม ชนั  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เลขที  เอม็โพเรียม ทาวเวอร์ 

ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี 

 

วาระท ี1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  ประจําปี  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น           

ครังที  ประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน  ให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง

สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 
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วาระที 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของธนาคาร                  

ในรอบปี  ใหท้ปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณารับทราบ 

 

วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสินสุดวันท ี             

 ธันวาคม  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา

อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

ซึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ 

 

วาระที 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  และงดจ่ายเงินปันผล 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา

อนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี  รายละเอียด   

ปรากฏตามเอกสารแนบ  

 

วาระที 5  พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครังท ี  ประจาํปี  มีกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง  

ตามวาระ  ท่าน คือ 

   

  . นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล   กรรมการอิสระ 

  . พลตาํรวจเอก วีรพงษ ์ชืนภกัดี กรรมการอิสระ 

  . นายอภิเนตร อูนากลู   กรรมการอิสระ 

 

อยา่งไรก็ตาม นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล ไม่ประสงคที์จะรับการเสนอชือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระต่อเนืองครบ  ปี ซึงเป็นไปตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของธนาคาร 

   

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาเลือกตงั

พลตาํรวจเอก วีรพงษ ์ชืนภกัดี และ นายอภิเนตร อูนากูล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง 

และพิจารณาแต่งตงั นางอุณากร พฤฒิธาดา เป็นกรรมการอิสระ แทนนางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล      

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทเีสนอใหเ้ลือกตงัปรากฏตามเอกสารแนบ   
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วาระที 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษทัภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

 

วาระที 7               พจิารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงั นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล นางนิสากร 

ทรงมณี นางวิลาสินี กฤษณามระ และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผูส้อบบญัชีในสังกัดบริษัท             

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจาํปี  และอนุมติั    

ค่าสอบบญัชีของธนาคารปี  จาํนวน , ,  บาท ตลอดจนรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทั       

ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) จาํนวน , ,  บาท และบริษทั ไอซีบีซี 

(ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด) จาํนวน 

,  บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ  

 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี) 

    

      

 

ธนาคารกาํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   

ครังที  ประจาํปี  ตงัแต่วนัที  เมษายน  จนกว่าการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้จะแลว้เสร็จ 

 

ธนาคารเปิดให้ผูถ้ือหุ้นลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตงัแต่เวลา .  น.ของวนัท ี

 เมษายน  กรณีทีผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะให้บุคคลอืนเขา้ร่วมประชุม

แทนโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิงทีส่งมาดว้ย   
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นอกจากนี ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลตาํรวจเอก วีรพงษ์ ชืนภกัดี กรรมการอิสระ หรือ 

นายอภิเนตร อูนากูล กรรมการอิสระ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะและใส่ซอง

ตอบรับทแีนบมาพร้อมนี และนาํส่งใหธ้นาคารก่อนวนัประชุมดงักล่าว 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

(นางอรพินท ์ศรีสงัคม) 

เลขานุการบริษทั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู ้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคาํบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้ ที 

www.icbcthai.com ภายใตห้ัวขอ้ “เกียวกบัเรา/ ผูถื้อหุ้น ” และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจาํปี  ภายใตห้ัวขอ้ 

“เกียวกบัเรา/ รายงานทางการเงิน” 
 

 
ฝ่ายเลขานุการองคก์ร 
โทร. - -  
         - -  


