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ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 

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

วนัที� 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
 
 

ดร. จื�อกงั หลี� - ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 คน ดงันี�  
1. ดร. จื�อกงั หลี� ประธานกรรมการ 
  ประธานคณะบริหาร 
2. นายเจี�ยน หลู กรรมการ 
  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
  สมาชิกคณะบริหาร   
3. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. ประสิทธิ=   ดาํรงชยั กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
5. ดร. โหยว่ เย ่ กรรมการ 
  สมาชิกคณะบริหาร 
6. นายกั�วหุย  ซง กรรมการ 
  สมาชิกคณะบริหาร  
7. นางลดัดา  ศิริวฒันาโกศล กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
 
นางอรพินท์  ศรีสังคม – เลขานุการบริษทั แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นของธนาคารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนรวม 32 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,222,903,686 หุน้ คิดเป็น   ร้อยละ 
98.49 ของจาํนวนหุ้นทั�งหมด 2,256,961,198 หุ้น ซึ� งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 

และมอบหมายให้นางอรพินท์  ศรีสังคม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และ
เลขานุการบริษทั ทาํหน้าที�เป็นเลขานุการที�ประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน 
 

เลขานุการบริษทั แนะนาํคณะกรรมการตามรายชื�อขา้งตน้และแจง้ว่า กรรมการของธนาคารอีก 4 ท่าน 
ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 

 
 1. นายกองเอกเปล่งศกัดิ=  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 
 2. พล.ต.ท. วรีพงษ ์ชื�นภกัดี  กรรมการอิสระ 
 3. นายเจี�ยนเฟิง เจิ�ง  กรรมการ 

    กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
4. นางหมิ�นหมิ�น หว ู   กรรมการ 
    กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

  

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 2 / 11
วนัที� 22 เมษายน 2559  
 

นอกจากนี�  เลขานุการบริษทัแนะนาํผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของธนาคารที เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
 นายสม พิศาลโสภณ    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 
 นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธาํรงค ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
    บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
 นายซีซาน จาฟเฟอร์  ตวัแทนจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
 

เลขานุการบริษทัชี�แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงต่อที ประชุมดงันี�  

• ธนาคารจะนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง  

• กรณีที ผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนดว้ยวิธีการใชบ้ตัร
ลงคะแนนที ธนาคารแจกให้ โดยทาํเครื องหมาย � ในกรอบสี เหลี ยม � ของบตัรลงคะแนน และกรุณายกมือขึ�นแสดงตวั 
เพื อให้เจา้หน้าที ของธนาคารไปรับบตัรลงคะแนนเพื อเป็นหลกัฐานในการนบัคะแนน สําหรับผูที้ เห็นดว้ยไม่ตอ้งใชบ้ตัร
ลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียงจะถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ เวน้
แต่ วาระลดทุนจดทะเบียน วาระแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และวาระแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคาร ซึ งตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

• การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใน 

แต่ละวาระเท่านั�น และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั�งหมดที เขา้ร่วมประชุม ส่วนที เหลือถือวา่เป็น
คะแนนเสียงที ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั�นๆ สําหรับวาระที ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที ประชุมมีมติ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

 
เลขานุการบริษทัเสนอใหที้ ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 22 ประจาํปี 2558 

 
เลขานุการบริษทัเสนอให้ที ประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ครั� งที  22 ประจาํปี 2558 ที ไดป้ระชุมเมื อวนัที  วนัที  27 เมษายน 2558 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
 
ที ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,906,917 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย -                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,222,906,917 หุน้   

 
ที ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที  22 ประจาํปี 2558 ที ไดป้ระชุม

เมื อวนัที  27 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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วาระที� 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ 
เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ต่อที�ประชุม ซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งให ้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

นายสม รายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 โดยสรุปดงันี�  

ในปี 2558 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีกาํไรหลงัภาษี 1,663 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2557 จาํนวน 177 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 12  

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ มีจาํนวน 4,282 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2557 จาํนวน 164 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4  

รายไดที้�มิใช่ดอกเบี�ยมีจาํนวน 891 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ปี 2557 จาํนวน 100 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10 ทั�งนี�   
ในปี 2557 ธนาคารมีกาํไรจากการขายสินเชื�อดอ้ยคุณภาพจาํนวน 235 ลา้นบาท ถา้ไม่รวมรายการดงักล่าว รายไดที้�มิใช่
ดอกเบี�ยในปี 2558 จะสูงกวา่ปี 2557 จาํนวน 135 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆมีจาํนวน 2,426 ลา้นบาท ตํ�ากวา่ปี 2557 จาํนวน 331 ลา้นบาท หรือ  
ร้อยละ 12 ค่าใชจ่้ายนี�ไดร้วมรายการขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขาย ถา้ไม่รวมรายการดงักล่าว ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน
อื�นๆในปี 2558 จะสูงกวา่ปี 2557 จาํนวน 53 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3 

ในปี 2558 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายหนี� สูญ สาํรองหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
จาํนวน 1,084 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2557 จาํนวน 218 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25 จาํนวนเงินนี� สูงมากกวา่เกณฑที์�ทางการกาํหนดไว ้
ธนาคารตั�งสาํรองส่วนเพิ�มนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความไน่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยและของโลก 

ณ สิ�นปี 2558 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเป็นจาํนวน 183,029 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2557 
จาํนวน 11,858 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6     

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีมีจาํนวน 135,883 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2557 
จาํนวน 10,992 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7  สาเหตุหลกัเนื�องจากการลดลงของสินเชื�อต่างประเทศและลูกหนี� เงินกูเ้ช่าซื�อรถยนต์
และลิสซิ�ง   

หนี� สินรวมของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2558 มีจาํนวน 158,419 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2557 
จาํนวน 13,079 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8 สอดคลอ้งกบัการลดลงของสินทรัพย ์  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ สิ�นปี 2558 มีจาํนวน 24,610 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 
2557 จาํนวน 1,222 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5 มูลค่าหุน้ตามบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 
10.90 บาทต่อหุน้ เพิ�มขึ�นจาก 10.36 บาทต่อหุน้ ณ สิ�นปี 2557 

ณ สิ�นปี 2558 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีสดัส่วนของสินเชื�อดอ้ยคุณภาพต่อสินเชื�อรวมก่อนหกัค่าเผื�อหนี�
สงสยัจะสูญของธนาคาร ที�ร้อยละ 1.56 ลดลงจากร้อยละ 1.59 ณ สิ�นปี 2557  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินกองทุนทั�งสิ�นจาํนวน 24,955 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
2,003 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2557 ทั�งนี� เงินกองทุนแบ่งเป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 จาํนวน 23,316 ลา้นบาท และเงินกองทุน 
ชั�นที� 2 จาํนวน 1,639 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงเท่ากบัร้อยละ 17.85 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 4 / 11
วนัที� 22 เมษายน 2559  
 

นายวชิยั กลุสมภพ ตวัแทนผูถื้อหุน้สอบถามวา่ มีการตั�งสาํรองสูงกวา่เกณฑที์ ทางการกาํหนด อยาก
ทราบวา่สูงกวา่เกณฑม์ากนอ้ยเพียงใด  

 
นายสม ชี�แจงวา่ทางหนึ งที จะอาจจะใชพิ้จารณาไดว้า่ การตั�งสาํรองสูงกวา่เกณฑม์ากนอ้ยเพียงใด คือ 

การพิจารณาอตัราส่วน Coverage ratio หากมีการตั�งสาํรองเตม็จาํนวน NPL อตัราส่วนจะเป็น 100 เปอร์เซนต ์ ทั�งนี�  
อตัราส่วนนี�ใชต้วัเลขสาํรองสะสม ณ สิ�นปี 2558 อตัราส่วนอยูที่ ประมาณ 189 เปอร์เซนต ์ สูงกวา่สิ�นปี 2557 ซึ งอยูที่ 
ประมาณ 141%  

 
ที ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 

 
วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

 
เลขานุการบริษทัเสนอให้ที ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2558 ซึ งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ ตามรายละเอียดใน
รายงานประจาํปี 2558 ที ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ที ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,906,917 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย -                 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,222,906,917 หุน้   
 
ที ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 

ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 และงดจ่ายเงนิปันผล 

 
เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยทุธ์ 

เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   
 
นายสมเสนอต่อที ประชุมว่าในปี 2558 ธนาคารมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจาํนวน 

1,090 ลา้นบาท ซึ งธนาคารมีหนา้ที ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

 
คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 100 ลา้นบาท (หนึ งร้อยลา้นบาท) เป็นทุน

สาํรองตามกฏหมาย ซึ งภายหลงัจากการจดัสรรแลว้ธนาคารจะมีทุนสาํรองตามกฏหมายทั�งสิ�นจาํนวน 400 ลา้นบาท (สี ร้อย
ลา้นบาท) โดยกาํไรสุทธิที เหลืออีก 990 ลา้นบาท  ใหก้นัไวเ้ป็นกาํไรสะสมที ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพื อรองรับการดาํเนินงานของ
ธนาคาร โดยเฉพาะการสนบัสนุนโครงการโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ที รัฐบาลจะดาํเนินการในอนาคตอนัใกลนี้�  อีก
ทั�งยงัเป็นการเพิ มความแขง็แกร่งของเงินกองทุนให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Basel III เพื อความมั นคงทางการเงินของ
ธนาคาร 
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นายวิชยั กุลสมภพ ตวัแทนผูถื้อหุ้นออกความเห็นว่า เนื องจากธนาคารมีผลประกอบการดี และมีกาํไร
สะสมมาหลายปีแลว้ อีกทั�งธนาคารในระบบธนาคารไทยที มีกาํไรก็มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเนื องเกือบทุกธนาคาร จึง
อยากใหค้ณะกรรมการธนาคารพิจารณาจ่ายปันผลบา้ง  

 
ประธานกล่าวตอบวา่ เนื องจากตน้ปี 2559 นี�  ธนาคารมีผลประกอบการที ดีขึ�นมากจากโครงการใหญ่ที ได้

ทาํไป ดงันั�น ธนาคารจะรับขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณา แต่ทั�งนี�ทั�งนั�น ตอ้งขึ�นอยูก่บัการตดัสินใจของธนาคารไอซีบีซี 
สาํนกังานใหญ่ในประเทศจีน ที เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของธนาคาร 

 
ที ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,906,917 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,222,906,917 หุน้   
 
ที ประชุมมีมติอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ตามที เสนอ ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัท ์
 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลอื 20,132,093,886.16 
บาท 

 
  เลขานุการบริษัท เสนอให้ที ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 
20,164,021,759.52 บาท เหลือ 20,132,093,886.16 บาท 

 
เลขานุการบริษทัรายงานต่อที ประชุมว่าตามมติที ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที  1/2557 เมื อวนัที  4 

สิงหาคม 2557 อนุมติัให้ธนาคารเพิ มทุนจดทะเบียน จํานวน 5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
14,186,840,269.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ มทุน จาํนวน 
670,087,611 หุ้น มูลค่าที ตราไวหุ้้นละ 8.92 บาท เพื อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้น ซึ งผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ ในอตัรา 2.3735 หุ้นเดิม (ทั� งหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีหุ้นสามญัเพิ มทุนเหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ธนาคารจะเสนอใหที้ ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรรหรือยกเลิกหุน้สามญัเพิ มทุนต่อไป ปรากฏวา่
มีผูถื้อหุน้มาใชสิ้ทธิจองซื�อหุ้นเพิ มทุนทั�งหมด 666,508,253 หุ้น เหลือหุ้นสามญัเพิ มทุนอยูจ่าํนวน 3,579,358 หุ้น ธนาคาร
พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหย้กเลิกหุน้สามญัเพิ มทุนดงักล่าว ดงันั�น จึงขอเสนอให้ยกเลิกหุ้นสามญัเพิ มทุนที เหลืออยูจ่าํนวน 
3,579,358 หุ้น ในการยกเลิกหุ้นสามญัเพิ มทุนนี�  ธนาคารจะตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 20,164,021,759.52 บาท 
เหลือ 20,132,093,886.16 บาท  

 
นายวชิยั กลุสมภพ ตวัแทนผูถื้อหุ้นออกความเห็นวา่ อยากให้ธนาคารพิจารณานาํหุ้นที เหลือออกมาขาย

อีกรอบ แทนที จะมาขออนุมติัยกเลิกหุ้นที เหลือจากการจดัสรรครั� งแรก เพราะผูถื้อหุ้นจะไดมี้สิทธิจองหุ้นเพิ มและธนาคาร
จะไดเ้งินทุนเพิ มดว้ยเช่นกนั  

 
นางอรพินท ์ชี�แจงวา่กระบวนการในการนาํหุ้นส่วนที เหลือมาจดัสรรใหม่นั�น เป็นภาระและมีค่าใชจ่้าย

กบัธนาคาร เมื อเทียบกบัเงินที จะไดจ้ากการจดัสรรหุ้นส่วนที เหลือจะไม่คุม้กนั ดงันั�น คณะกรรมการธนาคารไดพิ้จารณา
อยา่งถี ถว้นถึงขอ้ดีและขอ้เสียระหวา่งการจดัสรรหุ้นอีกรอบ หรือยกเลิกหุ้นส่วนที เหลือแลว้ จึงเสนอให้ยกเลิกหุ้นที เหลือ
จากการจดัสรรดงักล่าว 

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 23 ประจาํปี 2559 6 / 11
วนัที� 22 เมษายน 2559  
 

ที ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,506,679 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     99.75706 
ไม่เห็นดว้ย             5,400,238 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       0.24294 
งดออกเสียง               - หุน้   

รวม 2,222,906,917 หุน้   

 
ที ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 20,164,021,759.52 บาท เหลือ 

20,132,093,886.16 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที มาประชุมและมีสิทธิ     
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
  เลขานุการบริษทัเสนอใหที้ ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคารขอ้ 4 เรื อง
ทุนจดทะเบียน เพื อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
   

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที ประชุมว่าเพื อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
ธนาคาร ในขอ้ 4 ตามรายละเอียด ดงันี�  

 
 ทุนจดทะเบียน เดิม  เสนอแกไ้ข  
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน 20,164,021,759.52 บาท  20,132,093,886.16   บาท 

 แบ่งออกเป็น  2,260,540,556 หุน้ 2,256,961,198   หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ 8.92 บาท 8.92 บาท 
        โดยแยกออกเป็น     
 หุน้สามญั 2,260,089,475 หุน้ 2,256,510,117   หุน้ 
 หุน้บุริมสิทธิ 451,081 หุน้ 451,081   หุน้ 

 
และขอให้ที�ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจดาํเนินการหรือ

ประสานงานในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคารกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อาํนาจแกไ้ขเพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียนตลอดจนดาํเนินการอื�นๆอนัจาํเป็นเพื�อใหก้ารจดทะเบียนสาํเร็จลุล่วง   

   
ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,506,679 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     99.75706 
ไม่เห็นดว้ย             5,400,238 หุน้ คิดเป็นร้อยละ       0.24294 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,222,906,917 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เรื� องทุนจดทะเบียน เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัธนาคารข้อ 55 
 

เลขานุการบริษทักล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ 
เป็นผูเ้สนอรายละเอียดของวาระนี�   

 
นายสมเสนอให้ที ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคารขอ้ 55 เพื อให้สอดคลอ้งกบัการ

ปฏิบติัจริง ในเรื องการจดัสรรกาํไรของธนาคาร โดยมีรายละเอียดการแกไ้ข ดงันี�  
 

 
และขอให้ที�ประชุมมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจดาํเนินการหรือ

ประสานงานในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคารกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจแกไ้ข
เพิ�มเติมถอ้ยคาํตามคาํสั�งของนายทะเบียนตลอดจนดาํเนินการอื�นๆอนัจาํเป็นเพื�อใหก้ารจดทะเบียนสาํเร็จลุล่วง  

 

เดมิ แก้ไข 

ขอ้ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้
แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่
หุ้นบุริมสิทธิ 

โดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษทัอาจจะจ่ายเงินปัน
ผลทั�งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดย
ออกเป็นหุ้นใหม่ ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที�บริษทัมีอยูใ่น
ขณะนั�น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั� งคราว 
ในเมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั�น และนอกจาก
เงินสาํรองที�กฎหมายกาํหนดให้บริษทัจดัสรรไวแ้ลว้ คณะกรรมการ
อาจพิจารณาจดัสรรเงินสํารองประเภทอื�นได้ตามสมควร เงินกาํไร
ส่วนที� เหลือให้ ถือเป็นกําไรที�ย ังไม่ได้จัดสรรและนับรวมเป็น
เงินกองทุนตั�งแต่วนัแรกของงวดบญัชีครึ� งปีถดัไป การดาํเนินการ
ดงักล่าวนี�  ให้คณะกรรมการรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

 

 

 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 (หนึ� ง) เดือน นบัแต่วนัที�ประชุม
ผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั� งนี�  ให้แจง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั�นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ในกรณีที� ผูถื้อหุ้นรายใดที�ไม่ไดรั้บการยกเวน้การถือหุ้นตามกฎหมายได้
ถือหุ้นของบริษทัเกินกวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนด บริษทัจะไม่จ่ายเงินปัน
ผลหรือผลตอบแทนอื�นใดแก่ผูถื้อหุ้นรายนั�น ในจาํนวนหุ้นส่วนที�เกิน
กวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้
จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่
หุ้นบุริมสิทธิ 

โดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือ
บางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้น
ใหม่ ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที�บริษทัมีอยูใ่นขณะนั�น 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครั� งคราว 
เมื�อเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้คณะกรรมการรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกาํไรสุทธิที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลหรือการจ่ายเงินปันผลตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือนาํ
เงินกาํไรสุทธิส่วนที�เหลือที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรที�เกิดขึ�นในรอบครึ� งปีทาง
บญัชีที�ผ่านการตรวจสอบแล้วรวมเป็นเงินสํารองใดๆหรือเป็นทุน
สํารองเพื�อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ตามที�คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร เมื�อดาํเนินการดงักล่าวแลว้ ให้คณะกรรมการรายงานให้ที�
ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 (หนึ� ง) เดือน นบัแต่วนัที�ที�
ประชุมผูถื้อหุ้นหรือวนัที�คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั�งนี�  ให้แจง้
เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน
ผลนั�นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นรายใดที�ไม่ไดรั้บการยกเวน้การถือหุ้นตามกฎหมาย
ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอตัราที�กฎหมายกําหนด บริษทัจะไม่
จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื�นใดแก่ผูถื้อหุ้นรายนั�น ในจาํนวน
หุ้นส่วนที�เกินกวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนด 
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ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,906,917 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,222,906,917 หุน้   

 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัธนาคารขอ้ 55 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง ในเรื�องการ

จดัสรรกาํไรของธนาคาร ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ซึ�งเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที�  8  พจิารณาเลอืกตั,งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
  เลขานุการบริษทัเสนอรายละเอียดเรื�องการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระโดยรายงานต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดไวว้า่ ใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา โดยให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 นี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ           
3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. นายกองเอกเปล่งศกัดิ=  ประกาศเภสชั  กรรมการอิสระ   
  2. นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล  กรรมการอิสระ 
  3. พลตาํรวจโท วรีพงษ ์ชื�นภกัดี  กรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระทั�ง 3 
ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลได้
คาํนึงถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทั�ง 3 ท่านดงักล่าวตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของ
ธนาคาร ซึ�งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น   รายละเอียดประวติัโดยสงัเขปของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
เห็นดว้ย 2,222,906,917 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0 
งดออกเสียง               - หุน้   
รวม 2,222,906,917 หุน้   
 
ที�ประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายกองเอกเปล่งศกัดิ=  

ประกาศเภสัช นางลดัดา ศิริวฒันาโกศล และพลตาํรวจโท วีรพงษ ์ชื�นภกัดี ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์
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วาระที�  9  พจิารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 
 
  เลขานุการบริษทัเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ โดยรายงานต่อที�ประชุมว่า 
ตามที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัครั� งที�  20 ประจาํปี 2556 ได้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และให้คงอตัราค่าตอบแทน
ดงักล่าวไวจ้นกวา่จะเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งอื�น ในปี 2559 นี�  ค่าตอบแทนกรรมการไม่มีการเปลี�ยนแปลง เลขานุการบริษทัจึง
ขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ซึ� งประกอบดว้ยค่าเบี� ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน
ประจาํตาํแหน่ง และวงเงินค่าตอบแทนรวมประจาํปี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ไดน้าํส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ ทั� งนี�  คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามที�คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล         
ไดเ้สนอให้คงอตัราค่าตอบแทนเดิมไว ้โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมื�อ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชยอื์�นที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยมีค่าตอบแทนดงันี�   
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนรายเดอืน  

(บาท) 
ค่าเบี,ยประชุม  

(บาท) 
คณะกรรมการธนาคาร   
-   ประธานกรรมการ 60,000 หยวน 

(ประมาณ 300,000 บาท) 
15,000 

-   กรรมการ 25,000 15,000 
-   ที�ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศกัดิ=  50,000 - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 
-   กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
-   ประธานกรรมการสรรหาฯ 50,000 - 
-   กรรมการสรรหาฯ 30,000 - 
คณะบริหาร   
-   ประธานคณะบริหาร 70,000 หยวน 

(ประมาณ 350,000 บาท) 
- 

-   สมาชิกคณะบริหาร 150,000 - 
 

สาํหรับกรรมการที�เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจาํของธนาคารที�ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือน 
ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายต่างๆ สาํหรับการเดินทาง ค่าที�พกั และค่ารับรองสามารถเบิกไดต้ามที�
จ่ายจริง 

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

ค่าตอบแทนประจาํในรูปเงินเดือนในฐานะพนกังานของ ICBC คือ นายเจี� ยนเฟิง เจิ�ง และ นางหมิ�นหมิ�น หว ูแจง้วา่ไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการ นอกจากนี�  ดร. จื�อกงั หลี� ประธานกรรมการไดแ้จง้ความประสงค์ไม่รับค่าเบี� ยประชุม 
เช่นกนั 

 
ทั�งนี�  ค่าตอบแทนกรรมการรวมประจาํปีเป็นวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท เพื�อรองรับกรณีการเปลี�ยนแปลง

หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม การเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน รวมถึงการจ่าย
บาํเหน็จใหก้รรมการ และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการธนาคารเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
หน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย  ในปีที�ผ่านมาธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจํานวนทั� งหมด 
14,077,832.79 บาท ซึ�งตํ�ากวา่วงเงิน 20 ลา้นบาทที�อนุมติัไว ้

 
ที�ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ตามที�เสนอ  
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วาระที�  10 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั,งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 
 
  เลขานุการบริษัทกล่าวเชิญ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ําเสนอ              
ที�ประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2558  
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที�ประชุมว่าเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ        
ในการพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2559 

 
   ทั�งนี�  คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี รวมถึงค่าสอบบญัชี
ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปริมาณงาน โดยเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบ
บญัชีสาํหรับปี 2559 ดงันี�   

 
1.       ชื�อผู้สอบบัญชี สังกดับริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั 

 -   นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธาํรงค ์ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  4208 
 -   นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3731 
 -   นางวไิล  บูรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  3920 

 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอเป็นผูส้อบบญัชีที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกาํหนด และเป็นผูส้อบบญัชีที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบเป็นผู ้ 
ลงลายมือชื�อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบัธนาคาร บริษทัในกลุ่ม ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

2. ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 
คณะกรรมการเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของธนาคารประจาํปี 2559 จาํนวน 

2,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) จาํนวน 1,215,000 
บาท รวมค่าสอบบญัชีของธนาคารและบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 4,135,000 บาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 15.50 เมื�อเทียบกบัปีก่อน 
เนื�องจากค่าสอบบญัชีเมื�อ 3 ปีที�ผา่นมา เป็นราคาค่าสอบบญัชีเดิมไม่ไดมี้การปรับขึ�นแต่อยา่งใด โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 
ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยย้อนหลงั 1 ปี 

 2558  2559  เพิ�มขึ�นร้อยละ 
บาท บาท 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) *2,400,000 2,920,000 21.67 
บริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 1,180,000 1,215,000 2.97 
รวม 3,580,000 4,135,000 15.50 

* ไม่รวมค่า BOT Special Report จาํนวน 220,808 บาท                          
 

ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีของธนาคาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (บริษทัย่อยของ
ธนาคาร)เป็นผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
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  คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที�ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษทั ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด 
(บริษทัยอ่ยของธนาคาร) สาํหรับปี 2559 จาํนวน 1,215,000 บาท 
 
  ที�ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�    

เห็นดว้ย 2,222,955,591 หุน้ คิดเป็นร้อยละ          100 
ไม่เห็นดว้ย                  - หุน้ คิดเป็นร้อยละ              0 
งดออกเสียง               - หุน้   

รวม 2,222,955,591 หุน้   

   
  ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ตามที�เสนอ และกาํหนดค่าสอบ
บญัชีสาํหรับปี 2559 จาํนวน 2,920,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ของบริษทัลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) จาํนวน 1,215,000 บาท  
 
วาระที� 11 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  
 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก 

 
ประธานแจง้ที�ประชุมวา่ไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นทุกวาระแลว้ เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซกัถามหรือ

เสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.05 น. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

(นายจื�อกงั หลี�) 
ประธานกรรมการ 
ประธานที�ประชุม  
 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(นางอรพินท ์ ศรีสงัคม) 
เลขานุการบริษทั 
 
 
 


