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นายสุจินต์ หวัง( หลี ประธานกรรมการทําหน้ าที(ประธานในที(ประชุม
ประธานฯ แจ้ งต่อที(ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตัวเองจํานวน 101 ราย ผู้รับมอบฉันทะจํานวน 212 ราย
นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั & &น 2,296,084,183 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 65.37 ของหุ้นที(จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
&
ษัทฯ ครบ
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที( 20 โดยก่อนเข้ าสูว่ าระการ
ประชุม ประธานฯ ได้ แนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที(ปรึ กษากฎหมายที(เข้ าร่ วมประชุมต่อที(ประชุม หลังจากนันได้
&
มอบหมายให้ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้ชี &แจงให้ ที(ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื(อลงมติดงั นี &
1. ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เรื( องการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที(
ตนเองถืออยู่ โดยหนึง( หุ้นเท่ากับหนึง( เสียง
2. เพื(อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ ได้ แจกบัตรลงคะแนนให้ ท่านผู้ถือหุ้นตอน
ลงทะเบียนจํานวน 2 ประเภท ประเภทแรก (สีฟ้า) ใช้ เพื(อเลือกตังกรรมการในวาระที
&
( 6 การลงมติออกเสียงใน
วาระนี & ในกรณีที(เป็ นบัตรเสีย หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนน ทังสองกรณี
&
จะแสดงผลรวมกับการงดออกเสียง และ
อี ก ประเภทหนึ( ง (สี เ หลื อ ง)ใช้ ในกรณี ที( ต้ องการลงคะแนนเสี ย งคัด ค้ านหรื อ งดออกเสี ย งในวาระอื( น
นอกเหนือจากวาระการเลือกตังกรรมการ
&
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ให้
ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนัน& แล้ วยกมือขึน& เพื(อให้ เจ้ าหน้ าที(ไปรั บบัตรมาเพื(อรวบรวมนับ
คะแนนต่อไป
3. การลงมติในแต่ละวาระ หากไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน หรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(น นอกเหนือจากที(ประธานหรื อ
คณะกรรมการเสนอแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบหรื ออนุมตั ิในวาระนัน&
4. สําหรับผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม ที(ผ้ มู อบฉันทะได้ มีคําสัง( ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบ
ฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ วนัน& ไม่ต้องลงคะแนน บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที(ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะที(มอบให้ ไว้
นอกจากนี &ยังมีนายเดชา มะระพฤกษ์ วรรณ ที(ปรึ กษากฎหมายทําหน้ าที(เป็ นผู้ตรวจการณ์ (Inspector) เป็ นคน
กลางดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับในทุกขันตอน
&
หลังจากนัน& ประธานฯ ได้ ขอให้ ที(ประชุมพิจารณาเรื( องต่างๆ ตามวาระการประชุมที(ได้ จดั ส่งให้ ทกุ ท่านล่วงหน้ า
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง" ที 19
ประธานฯ ขอให้ ที(ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที( 19 เมื(อวันที( 25 เมษายน 2555
ที(ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะเสนอขอแก้ ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ ไข
ที(ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที( 19 เมื(อวันที( 25
เมษายน 2555 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี &
เห็นด้ วย
2,278,300,170 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
- ไม่มี งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2555 เพือทราบ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2555 ในนาม
คณะกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 ที(ผา่ นมาดังนี &
ผลการรับประกันภัยต่อโดยรวม บริ ษัทฯ มีเบี &ยประกันภัยต่อรับรวมทังจากการประกั
&
นวินาศภัยและการประกันชีวิต
รวมทังสิ
& &น 6,261 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 16% มีเบี &ยประกันภัยต่อที(ถือเป็ นรายได้ จํานวน 5,355 ล้ าน
บาท เพิ(มขึ &น 7% ผลการดําเนินงาน มีอัตราส่วนรวมความเสียหายและค่าใช้ จ่าย หรื อ Combined Ratio อยู่ที( 214%
เพิ(มขึ &นจากปี ก่อน 67 จุด ซึง( แยกแต่ละด้ านได้ ดงั นี &
ด้ านการประกัน วิน าศภัย เบีย& ประกัน ภัย ต่อรั บรวมมี จํา นวน 5,116 ล้ านบาท ลดลง 22% ในขณะที( เบี ย&
ประกันภัยต่อที(ถือเป็ นรายได้ มีจํานวน 4,315 ล้ านบาท เพิ(มขึ &น 4% ผลการรับประกันภัยโดยรวมมีผลขาดทุนสุทธิ หลังหัก
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานจํานวน 6,358 ล้ านบาท อัตราส่วนรวมอยู่ที( 247 % เพิ(มขึ &น 84 จุด การที(เบี &ยประกันภัยต่อรับลดลง
เกิดจากลูกค้ าที(เป็ นบริ ษัทประกันภัยต่างชาติจํานวน 11 ราย ต้ องหยุดส่งงาน ด้ วยสาเหตุหลักจากสถาบันจัดอันดับ S&P’s
ปรับลดอันดับเครดิตของบริ ษัทฯ จาก A- เป็ น BBB+ ทําให้ เบี &ยหายไปประมาณ 600 ล้ านบาท และบริ ษัทประกันภัยอีก
จํานวน 30 บริ ษัทออกจากงานสัญญาตามข้ อตกลงของตลาด ทําให้ เบี &ยส่วนนี &หายไปอีกประมาณ 360 ล้ านบาท
ด้ านการประกันชีวิต มีการเติบโตมากขึ &นสามารถขยายเบี &ยประกันภัยต่อรับรวมได้ เกินพันล้ านบาทเป็ นปี แรก
โดยมีเบี &ยประกันภัยต่อรับรวม 1,145 ล้ านบาท และเบี &ยประกันภัยต่อที(ถือเป็ นรายได้ จํานวน 1,041 ล้ านบาท เพิ(มขึ &นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 36% และ 24% ตามลําดับ ผลการรับประกันภัยมีอตั ราส่วนรวมอยู่ที( 77% เพิ(มขึ &น 7 จุด มีกําไรจาก
การรับประกันภัยต่อสุทธิหลังหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงานจํานวน 233 ล้ านบาท ลดลง 6%
ด้ านการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ลงทุนจํานวน 18,847 ล้ านบาท เพิ(มขึ &น 8,254 ล้ านบาท
หรื อเพิ(มขึ &น 78 % ซึง( เงินส่วนหนึง( จํานวน 6,975 ล้ านบาท ได้ มาจากการเพิ(มทุนในไตรมาสแรกของปี 2555 ที(เหลือมาจาก
เบี &ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้ า ส่งผลให้ มีรายได้ สทุ ธิจากการลงทุนสําหรับปี 2555 จํานวน 726 ล้ านบาท สูงกว่าปี ก่อนอยู่
167% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิรวมผลประโยชน์ทางภาษี เท่ากับ 5.3% สูงกว่าจากปี ก่อน 1.4 จุด
ด้ านธุรกิจการให้ บริ การ ที(เกี(ยวเนื(องกับการประกันภัยที(ดําเนินการโดยกลุ่มบริ ษัทย่อยนัน& สามารถทํากําไรได้
เพิ(มขึ &นเป็ นเท่าตัวจากปี ก่อน ผลการดําเนินงานรวมจากทุกบริ ษัทมีกําไร โดยมีรายได้ จากการให้ บริ การรวมจํานวน 172 ล้ าน
บาท เพิ(มขึ &นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 21% มีผลกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 45 ล้ านบาท เพิ(มขึ &น 110%
อาจจะกล่าวได้ ว่าปี 2555 ที(ผ่านมา นับได้ ว่าเป็ นปี ที(ท้าทายที(สดุ นับตังแต่
& ก่อตังบริ
& ษัทฯ มา จากการที(ในปลายปี
2554 ได้ เกิดอุทกภัยครัง& ร้ ายแรงขึ &นในประเทศไทย ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังในด้
& าน
ความเสียหายทีไ( ด้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2555 และจากกลุม่ ลูกค้ าที(หยุดส่งงานที(กล่าวมาแล้ ว
และเพื(อให้ บริ ษัทฯ สามารถประเมินตัวเลขความเสียหายจากเหตุการณ์นํ &าท่วมได้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งที(สดุ บริ ษัทฯ ได้
ว่าจ้ างผู้เชี(ยวชาญอิสระมาช่วยพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายงานสํารวจภัยรายใหญ่ และพิจารณาคุณภาพของ
รายงานสํารวจภัย รวมทังประเมิ
&
นมูลค่าความเสียหายของรายงานสํารวจภัยว่าเป็ นไปตามเงื(อนไขในสัญญาประกันภัย
หรื อไม่ จนสุดท้ ายได้ ตวั เลขความเสียหายทังหมดจากเหตุ
&
การณ์ นํ &าท่วมครั ง& นีเ& ป็ นเงิ น 21,919 ล้ านบาทและเป็ นความ
เสียหายสุทธิสว่ นของบริ ษัทฯ จํานวน 9,202 ล้ านบาท ในจํานวนนี &บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2554 แล้ วจํานวน
2,989 ล้ านบาท และส่วนที(เหลือทัง& หมดอีกจํ านวน 6,213 ล้ านบาทได้ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2555 ส่งผลให้ ผลการ
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ดําเนินงานโดยรวมของปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 4,349 ล้ านบาท ซึง( หากไม่นบั รวมผลกระทบจากเหตุการณ์นํ &าท่วม
ดังกล่าวแล้ ว ผลการดําเนินงานปกติในปี 2555 จะมีกําไรสุทธิจํานวน 724 ล้ านบาท สูงกว่าปี ก่อน 9% คิดเป็ นกําไร 0.24
บาทต่อหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมจํานวน 33,642 ล้ านบาท เพิ(มขึ &น 31% เมื(อเทียบ
กับปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 3,476 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีห้ นุ ละ 0.99 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรื อ CAR Ratio) อยูท่ ี( 175.1%
กรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที( บ ริ ห ารได้ ร ายงานต่อ ไปว่า ในปี ที( ผ่า นมาได้ มี ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง ในตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที(ปฏิบตั ิการ ( President & COO ) มาร่ วมงานกับบริ ษัทฯ 2 ท่าน ซึ(งเป็ นไปตาม
แผนสืบทอดตําแหน่ง ( Succession Plan ) ท่านแรกคือ ดร. โอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ ซึ(งมีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย
และเคยดํ ารงตํ าแหน่งเป็ นกรรมการและประธานเจ้ า หน้ าที( บริ หารของบริ ษัท ประกัน ภัย มาก่อ น เข้ ามาดํ ารงตํ าแหน่ง
ผู้อํานวยการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที(ปฏิบตั ิการ ของบริ ษัทฯ และ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต
และเคยดํารงตําแหน่งเป็ นผู้จดั การทัว( ไป บริ ษัท อเมริ กนั อินเตอร์ เนชัน( แนล แอสชัวร์ รันส์ จํากัด ประเทศไทย และอดีตนายก
สมาคมประกันชีวิต เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้อํานวยการของบริ ษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
ในนามคณะกรรมการ หัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร ขอขอบคุณเพื(อนร่ วมงาน บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิตทุก
บริ ษัทที(ยงั ให้ ความไว้ วางใจ รวมทังผู
& ้ ถือหุ้นทุกท่านที(ได้ ให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ มาโดยตลอด ซึ(งคณะกรรมการและฝ่ าย
บริ หารจะพยายามสร้ างผลตอบแทนกลับมายังท่านผู้ถือหุ้นโดยเร็ วที(สดุ
ประธานฯ ได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีทา่ นผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามคณะกรรมการในวาระนี &อย่างไรหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะให้ จดั ทําสไลด์ในรู ปแบบของ Power Point ฉายประกอบการรายงานด้ วย เพื(อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถติดตามข้ อมูลที(คณะกรรมการนําเสนอทังในวาระนี
&
&และวาระถัดไปเรื( องการอนุมตั ิงบการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง( ประธานฯ รับที(จะไปดําเนินการตามเสนอต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(นเพิ(มเติม
ที(ประชุมมีมติรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2555 ของคณะกรรมการ
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2555
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้เสนอต่อที(ประชุม
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารขอให้ ที(ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสิ &นสุด ณ วันที( 31 ธันวาคม 2555
ตามที(ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจํ าปี ที(ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมนี & งบการเงิ นดังกล่าวได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีทา่ นผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระนี &หรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี &
• บริ ษัทฯ จะสามารถกลับมาจ่ายเงินปั นผลได้ เมื(อใด กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชีแ& จงว่า
คาดว่าจะเริ( มกลับมาจ่ายเงินปั นผลได้ ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า ถ้ าสามารถดําเนินการเรื( องความเสียหายจาก
เหตุการณ์นํ &าท่วมได้ จบ
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• การที(ลกู ค้ าที(เป็ นบริ ษัทประกันภัยต่างชาติจํานวน 11 ราย ได้ หยุดส่งงาน และบริ ษัทประกันภัยอีกจํานวน
30 บริ ษัทออกจากงานสัญญาตามข้ อตกลงของตลาดนัน& งานที(หายไปนี &มีโอกาสจะได้ กลับคืนมาหรื อไม่
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่า โดยทัว( ไปบริ ษัทประกันภัยต่างชาติมีนโยบายที(จะไม่ทํา
ธุรกิจกับบริ ษัทประกันภัยต่อที(มีอนั ดับเครดิตตํ(ากว่า A จึงเชื(อว่าหากบริ ษัทฯ ได้ รับการปรับอันดับเครดิต
กลับไปสูร่ ะดับ A- ตามเดิมแล้ ว บริ ษัทประกันภัยต่างชาติกลุม่ นี &จะกลับมาทําธุรกิจกับบริ ษัทฯ อีกครัง& ส่วน
งานตามข้ อตกลงของตลาดที(มีบริ ษัทประกันภัยจํานวน 30 รายออกจากสัญญาไปนัน& คงจะไม่ได้ กลับคืน
มา และงานตามข้ อตกลงของตลาดส่วนที(ยงั เหลืออยู่นนั & คาดว่าคงจะหมดไปในอีก 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า ซึ(ง
บริ ษัทฯ ได้ มีการคาดการณ์และเตรี ยมตัวรองรับเหตุการณ์ดงั กล่าวไว้ ลว่ งหน้ ามานานแล้ ว
• ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ 5.4 พันล้ านบาท หากพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามปกติของ
บริ ษัทฯ และผลจากการสูญเสียลูกค้ าบางส่วนไป เชื(อว่าบริ ษัทฯ คงไม่สามารถล้ างขาดทุนสะสมจํานวน
ดังกล่าวได้ หมดและกลับมาจ่ายเงินปั นผลได้ ใน 2 ปี ข้ างหน้ าตามที(ได้ ชี &แจงไว้ จึงอยากขอทราบแนวทาง
ดําเนินการในเรื( องดังกล่าว กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่าบริ ษัทฯ สามารถนําส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญที(มีอยู่มาลดขาดทุนสะสมให้ เหลือน้ อยลงได้ ส่วนด้ านผลการดําเนินงานนัน& หากยก
เหตุการณ์นํ &าท่วมออก ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดีมาโดยตลอด และคาดว่าจะยังคงดีเช่นนี &อยู่ต่อไป
โดยในปี 2555 มีกําไรสุทธิ ปกติจํานวน 724 ล้ านบาท สูงกว่าปี ก่อน 9% ส่วนการสูญเสียลูกค้ า 30 ราย
ของงานตามข้ อตกลงของตลาด ทีเ( ป็ นการสูญเสียอย่างถาวรไปนัน& ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทฯ แต่อย่าง
ใด เนื( อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การลดการพึ( ง พิ ง งานตามข้ อ ตกลงของตลาดมาอย่ า งต่ อ เนื( อ ง ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรู ปแบบใหม่ (Non-conventional Products)
ขึ &นมาเพื(อทดแทนงานประกันภัยแบบดังเดิ
& ม (Conventional Business) ที(ขาดหายไป ดังจะเห็นได้ ว่าในปี
2555 แม้ ว่าเบี &ยประกันภัยจะหายไปประมาณ 960 ล้ านบาทตามที(ได้ กล่าวไว้ แล้ ว ก็ไม่ได้ ส่งผลกระทบ
อะไรต่อภาพรวมของธุรกิจ เบี &ยประกันภัยต่อรับสุทธิของเรายังคงเติบโตได้ ที(ร้อยละ 1.6
• ยอดความเสียหายจากเหตุการณ์นํ &าท่วมที(ยงั ค้ างจ่ายอยู่ จะสามารถดําเนินการให้ จบภายในปี นี &หรื อไม่
กรรมการและและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่า ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจประกันภัยต่อ ที(ต้องรอ
ให้ กระบวนการชดใช้ ค่าเสียหายระหว่างบริ ษัทประกันภัยโดยตรงกับผู้เอาประกันภัยเสร็ จสิ &นก่อน และมี
การส่งหนังสือเรี ยกเก็บส่วนที(บริ ษัทฯ ต้ องรับผิดชอบมา จึงจะสามารถดําเนินการจ่ายได้ จึงไม่สามารถที(จะ
ไปกําหนดได้ ว่าเรื( องดังกล่าวจะจบเมื(อไร แต่คาดว่าในปี นี &น่าจะจบได้ ประมาณ 70 - 80 % ทังนี
& &เนื(องจาก
เหตุการณ์นํ &าท่วมครัง& นี & เป็ นเหตุการณ์รุนแรงที(ไม่เคยเกิดขึ &นมาก่อน และส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันในวง
กว้ าง ทําให้ การพิจารณาชดใช้ คา่ เสียหายของบริ ษัทประกันภัยทังระบบทํ
&
าได้ ลา่ ช้ ากว่าปกติ
• บริ ษัทฯ มีแนวทางอย่างไรที(จะทําให้ อันดับเครดิตกลับไปสู่ระดับ A ตามเดิม กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่า สาเหตุที(บริ ษัทฯ ถูกปรับลดอันดับเครดิตจาก A- ลงเหลือ BBB+ ที(ยงั ถือว่า
เป็ นอันดับเครดิต ที(ดี มากเมื(อ เที ย บกับอันดับเครดิต ของสถาบัน การเงิ นอื( นๆ เช่น ธนาคารของไทยนัน&
เนื(องจาก S&P’s ไม่มนั( ใจว่าฐานะความมัน( คงทางการเงินของบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ &า
ท่วมรุนแรงแค่ไหน จึงได้ ปรับลดอันดับเครดิตของบริ ษัทฯ ลง ดังนันเมื
& (อเหตุการณ์นํ &าท่วมคลี(คลายลง และ
เขารู้ ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ที(ชดั เจนแล้ ว เชื(อว่าทาง S&P’s คงพิจารณาปรับเพิ(มอันดับเครดิตของ
บริ ษัทฯ กลับสูร่ ะดับเดิม
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• ขอคําอธิบายว่าทําไมยอดขาดทุนสุทธิจึงมีจํานวนที(ตํ(ากว่ายอดขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ ประธานเจ้ าหน้ าที(
ด้ านการเงินได้ ชี &แจงว่า ค่าเสียหายจากเหตุการณ์นํ &าท่วมที(ตงสํ
ั & ารองค้ างจ่ายไว้ นนั & ทางสรรพากรยังไม่ยอม
ให้ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี จนกว่าจะมีการจ่ายออกไปจริ ง จึงต้ องนํารายจ่ายนี &มาบวกกลับเพื(อเสียภาษี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(นเพิ(มเติม
หลังจากนัน& ประธานฯ ขอให้ ที(ประชุมลงมติ โดยได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื องดออก
เสียงในวาระนี &หรื อไม่
ที(ประชุมมีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2555 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี &
เห็นด้ วย
2,290,182,181 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.75
ไม่เห็นด้ วย
5,659,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.25
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกําไร
ประธานฯ ได้ มอบให้ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้ชี &แจงต่อที(ประชุม
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารแจ้ งต่อที(ประชุมว่า ตามงบการเงินที(ท่านผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิในวาระที(
ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 4,269 ล้ านบาท และมี
ผลขาดทุนสะสมจํานวน 5,429 ล้ านบาท ซึ(งตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล ในกรณีที(บริ ษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงขอให้ ที(ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการงดการจ่ายเงินปั นผล
เนื(องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
ประธานฯ ได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีทา่ นผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(น
ที(ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิการงดการจัดสรรกําไรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี &
เห็นด้ วย
2,282,918,391 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.44
ไม่เห็นด้ วย
ไม่มี
งดออกเสียง
12,923,190 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.56
วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จและเบีย" ประชุมกรรมการ
ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้เสนอต่อที(ประชุม
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ เสนอว่าเพื(อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ที(กําหนดให้ ที(
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ขอเสนอให้ ที(ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการที(จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายดําเนินงานในปี 2556 โดย
ค่าตอบแทนกรรมการที(นําเสนอในครัง& นี &จะเหลือเพียงค่าเบี &ยประชุมที(จ่ายในอัตราเดิมเท่านัน& ส่วนค่าบําเหน็จกรรมการงด
จ่าย เนื(องจากบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน รายละเอียดเป็ นไปตามที(ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที(ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพิจารณาล่วงหน้ าแล้ ว
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ประธานฯ ได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีทา่ นผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(น
ที(ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี &
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,295,825,781 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่มี
15,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที 6 พิจารณาเลือกตัง" กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ ขอให้ นายสุรชัย ศิริวลั ลภ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้เสนอต่อที(ประชุม
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารแจ้ งว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ คณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อย
กว่า 9 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน และกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจําปี
ปั จจุบนั กรรมการของบริ ษัทฯ มีจํานวน 13 ท่าน กรรมการที(ต้องพ้ นจากตําแหน่งในปี นี &จํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. ดร.กอปร กฤตยากีรณ
2. นายกีรติ พานิชชีวะ
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการที(จะพ้ นจากตําแหน่งในวาระในครัง& นี &ทัง& 4 ท่าน ได้ แสดงความจํานงที(จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
ต่ออีกวาระหนึง( หากได้ รับเลือกตัง& และจากการที(บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื(อบุคคลที(เห็นว่าเหมาะสมเพื(อ
เข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นัน& ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื(อ
มายังบริ ษัทฯ ทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอชื(อ นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ ผู้อํานวยการใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที(ปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเพิ(มอีก 1 ท่าน
คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าผู้ที(ได้ รับการเสนอชื(อทัง& 5 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที(พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในครัง& นี &ทัง& 4 ท่าน ได้ แก่ ดร.กอปร กฤตยากีรณ นายกีรติ พานิชชีวะ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และผู้ได้ รับการเสนอชื(อใหม่คือ นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ ผู้อํานวยการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที(ปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ
ทุกท่านล้ วนมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรได้ รับการเลือกตังเป็
& นกรรมการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการจึงขอเสนอชื(อบุคคลทัง&
5 ท่านให้ ที(ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกให้ เหลือเพียง 4 ท่านเพื(อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที(ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในครัง& นี & ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื(อเป็ นกรรมการได้ สง่ ให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว
ก่อนลงมติ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร ได้ แถลงว่าตาม พรบ.บริ ษัทมหาชน กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ
ประกอบกิจการ หรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื(นที(ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที(ประชุมทราบก่อนมีมติแต่งตัง& เพื(อให้ เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ได้ รับการเสนอชื(อจะต้ องแจ้ งให้ ที(
ประชุมทราบว่าได้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื(นที(ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
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ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื(อเป็ นกรรมการได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว คือ
นายกีรติ พานิชชีวะ
- เป็ นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร บริ ษัท
กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด(มหาชน)
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
– เป็ นกรรมการผู้อํานวยการ บริ ษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํ ากัด
(มหาชน)
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
– เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด(มหาชน)
นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์
– เป็ นกรรมการ บริ ษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่าการมีกรรมการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื(นที(ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ นัน& จะส่งผลเชิงบวกหรื อลบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้
ชี &แจงว่า จะส่งผลเชิงบวก เพราะทุกท่านล้ วนแล้ วแต่เป็ นกรรมการในบริ ษัทประกันภัยโดยตรงที(เป็ นลูกค้ าของเราทังสิ
& &น และ
แม้ วา่ บริ ษัทประกันภัยโดยตรงจะสามารถรับงานประกันภัยต่อได้ แต่ก็ไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขา งานส่วนใหญ่ที(เขารับจะเป็ น
การแลกเปลีย( นงานกันระหว่างบริ ษัทประกันภัยโดยตรง ซึ(งมีไม่มาก คู่แข่งของบริ ษัทฯ จะเป็ นบริ ษัทประกันภัยต่อมืออาชีพ
ด้ วยกันมากกว่า
หลังจากนัน& กรรมการและประธานเจ้ า หน้ าที( บริ หาร ได้ ขอให้ ที(ประชุมลงมติออกเสีย งเลือ กตัง& กรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยขอให้ กาลงในบัตรเลือกตังกรรมการที
&
(แจกให้ เพียง 4 ท่าน โดยบุคคลผู้ได้ รับคะแนนเสียงเห็นด้ วยสูงสุด 4
อันดับแรกจะได้ รับการเลือกตังเป็
& นกรรมการ หลังจากนันกรรมการและประธานเจ้
&
าหน้ าที(บริ หารได้ ขานชื(อผู้ที(ได้ รับการเสนอ
ชื(อเข้ ารับการเลือกตังเป็
& นกรรมการให้ ที(ประชุมพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล ผลการลงคะแนนเป็ นดังนี &
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

485,860,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 21.16
799,413,559 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 34.82
1,010,567,254 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 44.02

นายกีรติ พานิชชีวะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,747,248,585 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 76.10
81,683,826 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.56
466,909,170 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 20.34

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,707,267,943 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 74.36
ไม่มี
588,573,638 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 25.64

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

1,716,224,732 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 74.75
ไม่มี
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งดออกเสียง
นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

579,616,849 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 25.25
1,711,702,876 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 74.56
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
584,138,605 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 25.44

ดังนันบุ
& คคลผู้ได้ รับคะแนนเสียงเห็นด้ วยสูงสุด 4 อันดับแรกคือ นายกีรติ พานิชชีวะ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นาย
โอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้ รับการเลือกตังจากที
&
(ประชุมให้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที(พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ
วาระที 7 พิจารณาแต่ งตัง" ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุรชัย ศิริวลั ลภ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หาร เป็ นผู้เสนอแต่งตังผู
& ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสินจ้ างต่อที(ประชุมในนามของคณะกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารรายงานว่าคณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเสนอให้ ที(ประชุมพิจารณาแต่งตังบริ
& ษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2556 ต่อ
อีกปี หนึง( ทังนี
& &ทางบริ ษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4172 และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวx าณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที( 4951 และ/หรื อ นางสาว
สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที( 4499 เป็ นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงิน และในกรณีที(ผ้ สู อบ
บัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที(ได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื(นของสํานักงานทําหน้ าที(ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และขอให้
ที(ประชุมอนุมตั ิค่าสอบบัญชีจํานวน 1,834,000 บาท เพิ(มขึ &นจากปี 2555 จํานวน 87,000 บาท หรื อร้ อยละ 5 รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที(ได้ สง่ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที(ประชุมว่า มีทา่ นผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื(นหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี &
• ขอทราบเหตุผลที(ทางผู้สอบบัญชี ออกรายงานแบบไม่แสดงความเห็น ผู้สอบบัญชี ได้ ชีแ& จงว่าการออก
รายงานการสอบบัญชีแบบไม่แสดงความเห็น เกิดจากความไม่แน่นอนของตัวเลขสํารองความเสียหายและ
สํารองความเสียหายรับคืนจากการประกันภัยต่อจากเหตุการณ์นํ &าท่วม ที(ใช้ ข้อมูลจากรายงานสํารวจภัย
ทังนี
& & จากประสบการณ์ในอดีตของบริ ษัทฯ พบว่ามูลค่าที(จ่ายจริ งจะมีความแตกต่างจากของรายงานการ
สํารวจภัย อันเนื(องมาจากการเจรจาระหว่างคู่สญ
ั ญาเกี(ยวกับเงื(อนไขในสัญญาประกันภัยหลายประการ
เช่น การทําประกันภัยตํ(ากว่ามูลค่าที(แท้ จริ งของทรัพย์สนิ การเจรจาเกี(ยวกับมูลค่าการซ่อมแซมของอาคาร
มูลค่าการเปลี(ยนแทนหรื อมูลค่าการซ่อมแซมเครื( องจักร และมูลค่าความเสียหายของการประกันการ
หยุดชะงักของธุรกิจ เป็ นต้ น นอกจากนี & บริ ษัทฯ ได้ จ้างผู้สํารวจภัยอิสระเพื(อพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของรายงานสํารวจภัยเพื(อเป็ นข้ อมูลสนับสนุนข้ อสมมติฐานในการบันทึกสํารองค่าสินไหมทดแทนข้ างต้ น
ด้ วย ซึ(งวิธีการดังกล่าวของบริ ษัทฯ เป็ นวิธีที(สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 บริ ษัทฯ และ
คูส่ ญ
ั ญาอยูใ่ นระหว่างกระบวนการตกลงมูลค่าความเสียหายบนรายงานสํารวจภัยของการจ่ายค่าสินไหม
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ทดแทน ซึ(งยังมีความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์ ที(เกิดขึน& จริ งอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวอย่างมี
สาระสําคัญ จึงจําเป็ นต้ องออกรายงานการสอบบัญชีแบบไม่แสดงความเห็น
• ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความกังวลถึงผลที(ตามมาจากการที(ผ้ สู อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ(งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื(อถือของบริ ษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินต่อเนื(อง
เป็ นเวลา 3 ปี จะกระทบต่อสถานะของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้ อมทังเสนอแนะให้
&
บริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีไปหาแนวทางร่ วมกันเพื(อทําให้ ผ้ สู อบบัญชีกลับมารับรองงบการเงินอีกครัง& หนึ(ง
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชีแ& จงว่า จะพยายามดําเนินการเรื( องนี &อย่างดีที(สดุ คาดว่าเมื(อ
เรื( องนํ &าท่วมจบลง ทุกอย่างน่าจะคลีค( ลายลงด้ วยดี
• อายุความฟ้ องร้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายมี อ ายุค วามกี( ปี ค่า สินไหมทดแทนส่ว นที(เ รี ยกคื นจากการเอา
ประกันภัยต่อยังอยูใ่ นอายุความที(สามารถเรี ยกคืนหรื อไม่ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจง
ว่าอายุความของการประกันภัยคือ 2 ปี ส่วนค่าสินไหมทดแทนส่วนที(เรี ยกคืนจากการเอาประกันภัยต่อนัน&
ยังอยูใ่ นอายุความและเชื(อมัน( ว่าจะสามารถเรี ยกคืนได้ ครบถ้ วนตามสัญญา
ที(ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากแต่งตัง& นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4172 และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิxวาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที( 4951 และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณ
ปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที( 4499 แห่งบริ ษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2556 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี รวมทังสิ
& &นเป็ นจํานวนเงิน 1,834,000 บาท ในกรณีที(ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าว
ข้ า งต้ น ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที( ไ ด้ ให้ บ ริ ษัท สํานัก งาน เอิ น ส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด จัด หาผู้ส อบบัญชี รั บอนุญาตอื(น ของ
สํานักงานทําหน้ าที(ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี &
เห็นด้ วย
2,295,991,717 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
30,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
62,466 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึง
• ปั ญหาเรื( องนํ &าท่วมทีว( า่ จบหมายถึงจบในทางบัญชีหรื อจบในลักษณะที(วา่ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี &ขึ &นมาอีก
ซึ(งรวมถึงการท่วมถึงกรุ งเทพชัน& ในด้ วย จะไม่สง่ ผลกระทบต่อกิจการของบริ ษัทฯ กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชีแ& จงว่า จบในทัง& สองลักษณะคือทังทางบั
&
ญชี ที(ผ้ ูสอบบัญชี น่าจะกลับมารั บรองงบ
การเงิ นตามเดิมและไม่ส่ง ผลกระทบในอนาคตหากเกิ ดเหตุก ารณ์ เช่น นีข& ึน& อีก เนื(อ งจากบริ ษัทฯ ได้ มี
มาตรการบริ หารความเสีย( งด้ วยการลดความเสีย( งภัยสะสม จากเดิมที(กําหนดไว้ ไม่เกิน 2,000 ล้ านต่อนิคม
อุตสาหกรรม และสามารถรับความเสียหายสูงสุดได้ 2 นิคมอุตสาหกรรมพร้ อมกัน แต่จากเหตุการณ์ นํ &า
ท่วมครั ง& นี & ได้ สร้ างความเสียหายมากถึง 7 นิคมอุตสาหกรรมในคราวเดียว จึงส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับลดความเสี(ยงภัยสะสมจากเดิม 2,000
ล้ านบาทให้ เหลือเพียง 200 ล้ านบาทต่อนิคมอุตสาหกรรม สามารถรับความเสียหายได้ สงู สุดพร้ อมกันถึง
10 นิคมอุตสาหกรรม ซึง( รวมถึงหากนํ &าเข้ าท่วมกรุงเทพชันในด้
& วย จึงเชื(อมัน( ได้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถรับมือ
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จากมหันตภัยเช่นนี &ในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี ประธานฯ ได้ กล่าวเสริ มว่าในนิคมอุตสาหกรรมมีอตั ราความ
เสียหายจากเหตุการณ์นํ &าท่วมครัง& ที(ผา่ นมาสูงกว่าภายนอกนิคม นิคมอุตสาหกรรมมีอตั ราความเสียหายที(
ประมาณ 40 – 50 % และนอกนิคมอุตสาหกรรม มีอตั ราความเสียหายเพียง 5 % เท่านัน&
• จากปั ญหาสิ(งแวดล้ อมที(เสื(อมโทรมลงเรื( อยๆ อาจก่อให้ เกิดมหันตภัยจากภัยธรรมชาติอื(นที(ไม่คาดหมาย
เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารความเสี(ยงในเรื( องนี &อย่างไร กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่าบริ ษัทฯ มีการควบคุมดูแลความเสี(ยงในเรื( องนี &อย่างใกล้ ชิด มีการ
ทําแบบจําลองต่างๆ เพื(อประเมินความเสียหายหากเกิดมหันตภัยประเภทต่างๆ ขึ &น แล้ วนํามาควบคุมการ
สะสมของภัยให้ อยู่ในระดับที(เหมาะสม และจากนโยบายของบริ ษัทฯ ที(ดําเนินการอย่างต่อเนื(องมาด้ วย
การมุ่งเน้ นรับงานการประกันภัยบุคคลที(มีทุนประกันภัยต่อรายตํ(าและมีการกระจายตัวของภัยให้ มาก
ยิ(งขึ &น และ ไปลดการประกันภัยทรัพย์สินที(มีการแข่งขันสูงมีการกระจุกตัวของภัยและไม่มีกําไรลง จะช่วย
ลดความเสี(ยงจากความเสียหายที(เกิดจากมหันตภัยลงได้ อย่างมาก ในขณะเดียวกันมีการบริ หารความ
เสีย( งด้ วยการซื &อประกันภัยความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ครอบคลุมทังการประกั
&
นภัยทรัพย์สิน
และการประกันภัยบุคคล เพื(อควบคุมจํากัดมูลค่าความเสียหายส่วนของบริ ษัทฯ ที(ต้องรับผิดชอบไว้ เองให้
อยูใ่ นจํานวนที(เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
• ขอทราบความคืบหน้ าและประโยชน์ที(ได้ จากการนําบริ ษัทลูก คือ บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
(“ไทยรี ประกันชีวิต”) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่า
บริ ษัท ฯ และไทยรี ป ระกัน ชี วิต ได้ ยื( นแบบแสดงรายการข้ อ มูล และร่ า งหนังสือชี ช& วน (ยื( น Filing) ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์บวั
หลวง จํากัด(มหาชน) เป็ นที(ปรึ กษาทางการเงิน และได้ ยื(นหนังสือขอผ่อนผันเพิ(มสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่าง
ด้ าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ขณะนี &รอการอนุมตั ิของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอยู่ ซึ(งหากไม่มีปัญหา คาดว่าจะเริ( มทํา IPO ได้ ในไตรมาสที( 3 ของปี นี &
ส่วนเหตุผลที(นําไทยรี ประกันชีวิตเข้ าตลาดในครัง& นี &มี 2 ประการด้ วยกันคือ ประการแรก การถือหุ้นในไทยรี
ประกันชีวิตทัง& 100% นัน& ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี(ยง (Risk Based Capital หรื อ
RBC) นัน& ถือว่ามีความเสีย( งจากการกระจุกตัวของสินทรัพย์ (Concentration Risk) ถูก Risk Charge ต้ อง
มีเงินกองทุนมาสนับสนุนเพิ(ม บริ ษัทฯ จึงมีแนวคิดที(จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้ อยู่ในระดับที(เหมาะสม
ในขณะเดียวกันก็จะได้ กําไรมาก้ อนหนึง( จากการขายหุ้นบางส่วนออกไป นํามาเพิ(มฐานเงินกองทุน ประการ
ที(สอง สามารถเพิ(มมูลค่า ของเงิ นลงทุนในไทยรี ป ระกันชี วิต จากเดิมที(บัน ทึกตามราคาตามบัญชี ก็จ ะ
เปลี(ยนมาเป็ นบันทึกตามราคาตลาดที(สูงกว่า ประธานฯ ได้ กล่าวเสริ มว่าจากการที(บริ ษัทฯ ถูกปรั บลด
อันดับเครดิตจาก A- มาสู่ BBB+ และบริ ษัทฯ ถือหุ้นไทยรี ประกันชีวิตทัง& 100% นัน& ทําให้ ไทยรี ประกันชีวิต
ที(เป็ นธุรกิจที(มีผลประกอบการดีมาโดยตลอด ได้ รับผลกระทบทางธุรกิจตามไปด้ วย ฉะนันการลดสั
&
ดส่วน
การถือหุ้นลงในครัง& นี &จะช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ ขณะนี &กําลังให้ สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับเครดิต
ของไทยรี ประกันชีวิตแยกต่างหากอยู่ คาดว่าคงจะได้ รับอันดับเครดิตที(สงู กว่าของบริ ษัทฯ ซึ(งจะช่วยให้
ไทยรี ประกันชีวิตสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้ โดยไม่มีข้อจํากัด
• ขอทราบวิ ส ัย ทัศ น์ แผนกลยุท ธ์ ใ นการนํ า พาให้ บ ริ ษั ท ฯ เจริ ญ เติ บ โตต่อ ไปได้ กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชี &แจงว่า ไทยรี ก่อตังมาเมื
&
(อ 35 ปี ที(แล้ ว มีวตั ถุประสงค์เพื(อกักเก็บเบี &ยประกันภัยไว้ ใน
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ประเทศ ในระยะแรกต้ องพึ(งพิงแต่เพียงเบี &ยประกันภัยต่อที(ได้ รับจากงานตามข้ อตกลงของตลาดที(บริ ษัท
ประกันภัยในประเทศทุกบริ ษัทต้ องเอาประกันภัยต่อให้ บริ ษัทฯ 5% ของกรมธรรม์ประกันภัยที(ออกทุกฉบับ
(ยกเว้ นการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท) ซึ(งนับตังแต่
& วนั แรกที(ตนเองเข้ ามา
ทํางานเมื(อ 22 ปี ที(แล้ ว ก็ได้ มีนโยบายที(จะลดการพึ(งพิงงานตามข้ อตกลงของตลาดมาโดยตลอด ทังนี
& &
เนื( อ งจากเห็ น ว่า งานดัง กล่า วเป็ นเพี ยงข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่า งบริ ษัท ประกันภัย ด้ ว ยกัน เท่านัน& ไม่มี
กฎหมายรองรับ จึงมีความเสีย( งที(วา่ หากบริ ษัทประกันภัยคูส่ ญ
ั ญาเลิกส่งงานให้ บริ ษัทฯ จะล้ มตามไปด้ วย
จึงมุ่งเน้ นที(จะยืนบนขาตนเอง ดําเนินธุรกิ จให้ เป็ นบริ ษัทประกันภัยต่อมืออาชี พ สามารถแข่งขันได้ กับ
บริ ษั ท ประกัน ภัย ต่อ ต่า งประเทศที( รั บ งานอยู่ไ ด้ แต่การจะพึ(ง พิ ง รายได้ เ พี ย ง 2 แหล่ง คื อ จากการรั บ
ประกันภัย ต่อด้ านวิน าศภัยและรายได้ จ ากการลงทุน เฉกเช่น บริ ษั ทประกันภัยต่อ โดยทั(วไปนัน& คงไม่
สามารถทําให้ ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมัน( คงและยัง( ยืนได้ เนื(องจากการประกันภัยต่อด้ านประกันวินาศภัยมี
ความผันผวนสูง หากตลาดประกันภัยของไทยเปิ ดเสรี เมื(อไร กําไรจากการรับประกันภัยที(มีอยูจ่ ะหายไป
อย่างเช่นที(เกิดขึ &นในตลาดประกันภัยทัว( โลก และรายได้ จากการลงทุนมีความไม่แน่นอน เปลี(ยนแปลงไป
ตามสภาพตลาดเงินและตลาดทุน บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับเปลี(ยนแนวทางทําธุรกิจโดยเพิ(มแหล่งรายได้ เป็ น 4
แหล่ง เปรี ยบเสมือนตังอยู
& ่บน 4 เสาหลักที(สามารถช่วยพยุงกันได้ ซึ(งจะส่งผลให้ การเติบโตของบริ ษัทฯ
เป็ นไปอย่างมัน( คงและยัง( ยืนได้ คือ
1. การประกัน ภัยต่อด้ านวิ นาศภัย ได้ ปรั บเปลี(ย นแนวทางในการทํ าธุร กิ จให้ แ ตกต่างกับบริ ษั ท
ประกัน ภัย ต่อโดยทั(ว ไป มีก ารทํา ธุรกิ จเชิ ง รุ ก เข้ าถึ งและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ร่ วมมือกับลูกค้ าในการพัฒนารู ปแบบกรมธรรม์ และช่องทางจํ าหน่า ยใหม่ๆ เพื(อให้ มีอํานาจ
ต่อรองในการรับงานในสัดส่วนที(สงู ขึ &นกว่าการรับประกันภัยต่อรู ปแบบเดิม ในขณะเดียวกันก็ลด
รับงานการประกันภัยทรัพย์สินที(เป็ นงานที(ไม่มีกําไร มีการกระจุกตัวของภัยสูง มามุ่งเน้ นรับงาน
การประกันภัยบุคคล ที(ตลาดยังมีการแข่งขันไม่สงู มีการกระจายตัวของภัยดี มากขึ &นแทน
2. การลงทุน
3. การประกันภัยต่อด้ านชีวิต ทัง& นี & เนื(องจากผลการรั บประกันภัยด้ านการประกันชี วิตมีความ
แน่นอน สมํ(าเสมอ และมีกําไรมากกว่าการประกันวินาศภัย
4. ธุรกิจการให้ บริ การ เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจธนาคารที(แต่เดิมมุง่ แต่เฉพาะส่วนต่างของดอกเบี &ย ที(ได้
ปรับเปลีย( นมาเป็ นการหารายได้ จากค่าธรรมเนียมการให้ บริ การมากขึ &น
• การขายหุ้นของไทยรี ประกันชีวิตออกไปบางส่วน จะทําให้ สว่ นแบ่งกําไรที(เคยได้ จากไทยรี ประกันชีวิตลดลง
ไปเท่าไร กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชีแ& จงว่า ผลกระทบคงไม่มาก เนื(องจากกําไรของไทยรี
ประกันชีวิตมีการเพิ(มขึ &นทุกปี และการเปลีย( นการรับรู้ เงินลงทุนในไทยรี ประกันชีวิตภายหลังจากเข้ าตลาด
จากราคาตามบัญชีมาเป็ นราคาตลาด จะส่งผลดีต่อฐานะเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ประธานฯ ได้ กล่าวเสริ ม
ว่าจากการที(บริ ษัทฯ จะขายหุ้นที(ถืออยู่ในไทยรี ประกันชี วิตออกไปบางส่วนนัน& บริ ษัทฯ จะมีกําไรมาก
พอสมควร และเป็ นกําไรที(ไม่ต้องเสียภาษี เนื(องจากบริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
• มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ที(จะเพิ(มทุนของไทยรี ประกันชีวิตให้ มากขึ &นกว่าแผนเดิม เพื(อที(จะทําให้ เงินกองทุน
ของไทยรี ประกันชีวิตมีความเข้ มแข็งยิ(งขึน& และสามารถนําหุ้นมาจัดสรรให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ได้
มากกว่าเดิม กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้ ชีแ& จงว่าในความเป็ นจริ ง ไทยรี ประกันชีวิตไม่มี
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ความจําเป็ นต้ องระดมทุนในครัง& นี & เงินกองทุนที(มีอยูแ่ ล้ วเพียงพอในการทําธุรกิจ อัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (CAR Ratio) อยู่ที( 400 % การเพิ(มทุนอีก 100 ล้ านบาทในครัง& นี & น่าจะเพียงพอที(จะทําให้
ไทยรี ประกันชีวิตได้ รับการจัดอันดับเครดิตที( A ประธานฯ ได้ กล่าวเสริ มว่าธุรกิ จของไทยรี ประกันชีวิต
จะต้ องมีความยัง( ยืน มีขนาดของเงินกองทุนที(เหมาะสมกับรายได้ และขนาดของธุรกิจ ไม่มากเกินสมควร
เพื(อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนที(ดีแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ดังนันการเพิ
&
(มทุนขึ &นอีก 100 ล้ านเพื(อให้ มีทนุ จดทะเบียน
และชําระแล้ วรวม 600 ล้ านบาทนัน& น่าจะเป็ นขนาดที(เหมาะสมกับสภาพธุรกิจแล้ ว
• ขอทราบ CAR Ratio ของบริ ษัทฯ อยู่ที(เท่าไร กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารชี &แจงว่า CAR Ratio
ของบริ ษัทฯ ณ สิ &นปี 2555 อยูท่ ี( 175 % เทียบกับเกณฑ์ขนตํ
ั & (าที(ต้องดํารงที( 125 % และ CAR Ratio ณ สิ &น
ไตรมาสที( 1 ปี นี & เพิ(มมาเป็ นประมาณ 200 % เทียบกับเกณฑ์ขนตํ
ั & (าที(ต้องดํารงที(ขยับเพิ(มมาที( 140 %
• บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากโครงการประชานิยม เช่น โครงการรถยนต์คนั แรก โครงการโครงสร้ างพื &นฐาน
ขนาดใหญ่ และการเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อไม่ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที(บริ หารได้
ชีแ& จงว่าบริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ไม่มากนัก บริ ษัทประกันภัยโดยตรงสามารถเก็บความเสี(ยงภัยของการ
ประกันภัยรถยนต์คันแรกไว้ ได้ เองทัง& หมด แต่บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์บ้างจากการขายกรมธรรม์เสริ มที(ให้
ความคุ้มครองเพิ(มขึ &นจากความคุ้มครองปกติของการประกันภัยรถยนต์ สําหรับงานโครงสร้ างพื &นฐานนัน&
บริ ษัทประกันภัยของไทยไม่มีขีดความสามารถในการรับงาน ต้ องให้ บริ ษัทประกันภัยต่อต่างประเทศเป็ นผู้
เสนอราคาและรับงานไปเกือบทังหมด
&
สําหรับประโยชน์ที(จะได้ จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน& มีแผนที(
จะขยายรูปแบบธุรกิจการให้ บริ การที(ดําเนินการโดยบริ ษัทลูกไปสูป่ ระเทศในอาเซียนต่อไป
นอกจากนี & ผู้ถือหุ้นยังมีข้อเสนอแนะในเรื( องต่างๆ ดังนี &
• ควรระบุถึงช่องทางที(ผ้ ถู ือหุ้นสามารถขอรายงานประจําปี แบบรูปเล่มได้
• ขอให้ แยกแสดงผลคะแนนของบัตรเสียออกจากคะแนนงดออกเสียงในวาระการเลือกตังกรรมการ
&
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื( องอื(นใดเข้ าพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที(สละเวลามาประชุมในวันนี &และให้ คํามัน( ว่า
จะนําพาธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เติบโตอย่างมัน( คง และขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที( 20
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
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