รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท, ี 21 เมษายน 2560
ณ ห้ องก้ าวใหม่ 3-4 ชัน4 3 อาคารทาวเวอร์ ดี พลาซ่ าอีสต์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที, 9 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร
คุณหญิ งชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง
และผู้สอบบัญชี เข้ าประชุม ดังนี *
กรรมการที,เข้ าร่ วมประชุม มีจาํ นวน 8 คน ได้ แก่
1. คุณหญิงชฎา
วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอนุชา
เหล่าขวัญสถิตย์ รองประธานกรรมการและกรรมการ
3. นายอุทิศ
ธรรมวาทิน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. นายวีระวงค์
จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
5. นางสาวอมรทิพย์
จันทร์ ศรี ชวาลา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระชัย
ตันติกลุ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กํ า หนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นายณรงค์
ศรี จกั ริ นทร์
กรรมการ
8. นายสารัชต์
รัตนาภรณ์
กรรมการ
กรรมการที,ลาประชุม

1. นางสาวพรรณพร

คงยิงยง

กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงที,เข้ าร่ วมประชุม มีจาํ นวน 5 คน ได้ แก่
1. นายลี
ซี ทียอง
รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
สายงานการเงิน
2. นายเคลิค
หว่อง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานคณิตศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ หารความเสียง
3. นายพงษ์ ชยั
คูหาชัยสกุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานปฏิบตั ิการประกันชีวิต
4. นายปรี ชา
รุ ธิรพงษ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการตลาด
5. นายสหพล
พลปั ถพี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานตัวแทนประกันชีวิต
ผู้ ส อบบัญ ชีจากบริ ษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํากัด ที,เข้ าร่ ว มประชุม มีจํานวน 2 คน ได้ แ ก่
นายนิโคลัส เบลลามี และนางสาววิไลวรรณ ศรี มงคลศิริ

-2ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ มาเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง* นี * และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้น
ที มาประชุ ม ด้ วยตนเอง และมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื นมาประชุ ม แทนมี จํ านวนรวม 31 ราย ถื อ หุ้ นรวมกั น ทั ง* สิ น* จํ า นวน
65,958,990 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 99.1865 ของจํ านวนหุ้ น ที จํ าหน่ ายได้ ทัง* หมดของบริ ษั ท ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เริ มประชุมเวลา 10.30 น.
ประธานได้ แนะนํากรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้สอบบัญชีทีเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั ง* นี * หลังจาก
นัน* ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการทีประชุม (นางภัชฎา หมืนทอง) ชีแ* จงวิธีปฏิ บัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระซึงจะถือเป็ นกติกาในการลงคะแนนเสียงในทีประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี *
• ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47. กําหนดว่า การวินิจฉัยชี *ขาดหรื อลงมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่ การออกเสียงลงคะแนนนันจะกระทํ
*
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียงเสมอ
• ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ เมือประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือเพือแสดงตัว และบริ ษัท
จะมีเจ้ าหน้ าทีไปรับบัตรลงคะแนนและทําการบันทึกคะแนน ทังนี
* * จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีไม่ยกมือขึ *นเพือ
แสดงตัวหรื อไม่ได้ สง่ บัตรลงคะแนนได้ ออกเสียงเห็นด้ วย
• ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนเข้ าประชุมแทนและมีการออกเสียงในวาระใด ๆ ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
โดยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์แล้ ว บริ ษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในวาระนัน* เนืองจากบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนน
ในวาระดังกล่าวตามทีผู้ถือหุ้นได้ แสดงความประสงค์ไว้ แล้ ว
• สําหรั บการนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที กําหนดไว้ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั ง* นี *
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามทีกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้ แก่
1. วาระทีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่
วาระที 2, 3, 5 และ 6 ซึงบริ ษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมีสิทธิ
ออกเสียงทีออกเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน* โดยไม่คิดรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียง
2. วาระที ต้ องผ่านมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนเสี ยงทัง* หมดของผู้ถือหุ้น ซึงมา
ประชุม ได้ แ ก่ว าระที 4 ซึงบริ ษัท จะคํา นวณฐานคะแนนเสีย งโดยคิด จากคะแนนเสีย งของผู้ ถือ หุ้ น
ทัง* หมดทีมาประชุม
• จํานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบาง
ท่านเข้ าประชุมเพิมเติมหรื อกลับไปก่อนทีการประชุมจะสิ *นสุด และขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีจะกลับก่อนทีการ
ประชุมจะสิ *นสุด ทําการลงทะเบียนกลับพร้ อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนทีเหลืออยู่ทงหมดให้
ั*
แก่เจ้ าหน้ าที ณ จุดลงทะเบียน
กลับก่อน
หลังจากนัน* ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามทีกําหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
ดังต่อไปนี *
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ประธานขอให้ ทีประชุมพิ จารณารายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการในรอบปี 2559 ตามทีได้ แสดงไว้ ใน
รายงานประจํ าปี 2559 ที บริ ษั ท ได้ จัดส่ งให้ ผ้ ูถื อหุ้ น พร้ อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ย กประชุม แล้ ว โดยประธานได้ ข อให้
รัก ษาการกรรมการผู้ จ ดั การใหญ่แ ละประธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห ารสายงานการเงิน (นายลี ซี ทีย อง) เป็ นผู้ นํ าเสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี *
• ในปี 2559 ธุรกิจประกันชีวิตมีอตั ราการการเติบโตของเบีย* รับธุรกิจใหม่ลดลงเป็ นครั ง* แรกในรอบ 10 ปี
โดยในภาพรวมมีอตั ราลดลงร้ อยละ 7.7 ในขณะทีเบี *ยรับธุรกิจใหม่ของบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 35.7
ทังนี
* * จากสถานการณ์ ทีอัตราดอกเบีย* ทีลดตําลงอย่างต่อเนืองและสภาวะตลาดทีผันผวนในปี 2559
ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องปรับเปลียนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน กล่าวคือการเน้ นการขายแบบประกันชีวิตทีให้ ความคุ้มครองสูง
การทยอยลดสัดส่วนการขายแบบประกันชี วิตสะสมทรั พ ย์ รวมถึงการหยุด ขายแบบประกันชี วิตสะสมทรั พ ย์ ประเภท
Tactical Products นอกจากนี * ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ ากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้ จัด จํ าหน่ ายหลัก ของบริ ษั ท ได้ มี ก าร
ปรับปรุ งรู ปแบบการให้ บริ การและการขายของเครื อข่ายสาขาในช่วงครึ งหลังของปี 2559 โดยมีการแยกส่วน “งานขาย”
และ “งานบริ การ” ออกจากกัน ซึงส่งผลกระทบต่อยอดขายประกันชีวิตของบริ ษัท
• ณ สิ *นปี 2559 บริ ษัทมีเบีย* รั บรวม (Total Year Premium) จํานวน 52.2 พันล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.5
จากปี 2558 และแม้ ว่าเบี *ยรับปี ต่ออายุจะมีอตั ราการเติบโตทีแข็งแกร่ งถึงร้ อยละ 14 แต่ไม่เพียงพอทีจะชดเชยการลดลง
ของเบี *ยรับธุรกิจใหม่
• ในปี 2559 ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยผ่ า นทางธนาคาร (Bancassurance) ยัง คงเป็ นช่ อ งทางจั ด
จําหน่ายหลักของบริ ษัท โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89 ทัง* ในด้ านเบี ย* รั บธุรกิ จใหม่และเบี ย* รั บรวม อย่างไรก็ตาม การ
เติบโตของเบี *ยรับธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางธนาคารมีอตั ราลดลงร้ อยละ 39
• ในปี 2559 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษัท (CAR) เท่ากับร้ อยละ 235.8 หรื อลดลง
จากอัตราในปี 2558 ซึงเท่ากับร้ อยละ 258.2 และจากการทีอัตราดอกเบี *ยลดตําลงอย่างต่อเนืองนัน* บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ อง
จัดสรรเงินเพิมเติมสําหรับสํารองเบี *ยประกันภัยและการลงทุนของบริ ษัท
การลดลงของอัตราดอกเบี *ยดังทีเห็นได้ จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทีปรับตัว
ลดลงจากร้ อยละ 3.60 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 2.23 ในปี 2559 เป็ นเหตุผลหลักทีทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องปรับเปลียนกล
ยุทธ์ในการดําเนินงานโดยเน้ นการขายแบบประกันความคุ้มครองสูงแทนการขายแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์
เมือทีประชุมไม่มีคําถามใด ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการโดย
ไม่ต้องมีการลงมติ
ทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการตามทีเสนอ
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ประธานเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ *นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีแ ล้ ว ตามทีได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี 2559 ซึงมีข้ อ มูล เกี ยวกับ คําอธิ บ ายและ
วิเคราะห์ งบการเงิน (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) และบริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
บอกกล่าวเรี ย กประชุม แล้ ว โดยประธานได้ ขอให้ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารสายงาน
การเงิน (นายลี ซี ทียอง) เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี *
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559: บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมจํานวน 247.4 พันล้ านบาท
เพิมขึน* ร้ อยละ 17 จากปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ ลงทุนจํานวน 237.3 พันล้ านบาท (เพิมขึ *นร้ อยละ 16) สําหรั บ
หนีส* ินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยรายการทีสําคัญได้ แก่ หนี *สินจากสัญญาประกันชีวิต ซึงมีจํานวน 217 พันล้ านบาท
(เพิมขึ *นร้ อยละ 17) และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึงมีจํานวน 25.2 พันล้ านบาท (เพิมขึ *นร้ อยละ 17)
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2559: บริ ษัทมีรายได้ รวมจํานวน 62.4 พันล้ านบาท เพิมขึน* ร้ อยละ 2
จากปี ก่อน ประกอบด้ วยรายการหลักคือ รายได้ จากเบี *ยรับปี ต่ออายุและรายได้ จากการลงทุน สําหรับค่าใช้ จ่าย บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายรวมจํานวน 53.8 พันล้ านบาท (เพิมขึ *นร้ อยละ 2) ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายการประกันชีวิตจํานวน 51.1 พันล้ าน
บาท (เพิมขึน* ร้ อยละ 2) ซึงเป็ นผลจากการทีบริ ษัทมีการขายแบบประกันทีหลากหลาย และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
จํานวน 2.7 พันล้ านบาท (เพิ มขึ *นร้ อยละ 11) ซึงส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเพิมขึน* จากการนํา
ระบบ Integral Life เข้ ามาใช้ ในการบริ หารจัดการด้ านประกันชีวิต โดยรวมแล้ วบริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 6,881 ล้ านบาท
(เพิมขึ *นร้ อยละ 1)
• สรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ:

กําไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (ร้ อยละ)

ปี 2559

ปี 2558

6,881
103.5
379
30
236

6,838
102.8
323
35
258

การเปลี,ยนแปลง
(ร้ อยละ)
1
1
18
(-5)
(-22)

ในวาระนี *มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม ซึงประธาน รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารสายงานการเงินได้ ร่วมกันชี *แจง โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี *
1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจึงลดลง
ประธานและรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารสายงานการเงินร่ วมกันชี *แจงว่า
การคํานวณเงินกองทุนของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรื อ คปภ. กําหนด ซึงมีองค์ประกอบทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าตามราคาตลาดของ
สินทรัพย์ลงทุนทียังไม่รับรู้ กําไร/ขาดทุน ณ สิ *นปี ทีผ่านมา กอปรกับสถานการณ์ทีอัตราดอกเบี *ยอยู่ในระดับตํา ทําให้ อตั รา

-5ผลตอบแทนของพอร์ ตการลงทุนตราสารหนี *ของบริ ษัทลดตําลง อีกทังอั
* ตราดอกเบี *ยทีปรับตัวเพิมขึ *นในไตรมาสที 4 ของปี
2559 ส่งผลให้ ณ สิ *นปี บริ ษัทต้ องบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดเมือวันสิ *นงวดบัญชี
2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทิศทางดอกเบี *ยขึ *นหรื อลงจึงจะส่งผลดีตอ่ บริ ษัท
รองประธานกรรมการชีแ* จงว่า หากพิ จารณาในภาพรวมแล้ ว การที อัตราดอกเบี ย* เพิ มสูงขึน* ย่อมส่ง
ผลบวกต่อธุรกิ จประกันชี วิต อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าตามราคาตลาดของพอร์ ตการลงทุนตราสารหนี * ตามที
อธิ บ ายข้ างต้ นเป็ นเพี ย งการปฏิ บัติต ามมาตรฐานบัญ ชี เพื อสะท้ อ นมูล ค่าที แท้ จริ งของสิน ทรั พ ย์ ต ามสภาวะตลาดที
เปลียนแปลงไป กล่าวโดยสรุ ป ทิศทางอัตราดอกเบี *ยขาขึ *นเป็ นผลดีต่อธุรกิจประกันชีวิต แต่อาจกระทบมูลค่าสินทรัพย์ใน
การบันทึกบัญชี ดังนัน* การพิจารณาเรื องผลดีผลเสียของอัตราดอกเบี *ยต้ องดูภาพระยะยาว
เมือทีประชุมไม่มีคําถามอืนใด ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ *นสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดทีเสนอ
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ *นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี *
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
และงดออกเสียง จํานวน
วาระที, 3

65,964,992 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง

100.0000
0.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2559 และการงดจ่ ายเงินปั นผล

ประธานเสนอต่อทีประชุมว่า บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี สิ *นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินของ
บริ ษัทเป็ นจํานวน 6,881 ล้ านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีบริ ษัทมีกําไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุนสะสมภายหลังการจัดสรร
กําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการดํารงเงินกองทุนตามทีทางการกําหนด โดยการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
จะต้ องสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความจําเป็ นในการใช้ เงินลงทุนเพือผลประโยชน์
ของบริ ษัทในระยะยาว
หลังจากนัน* ประธานได้ ชี *แจงต่อทีประชุมว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีอตั ราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนเท่ากับร้ อยละ 236 และมีอตั ราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัยเท่ากับร้ อยละ 115 ซึงเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที คปภ. กําหนดในการขอรับความเห็นชอบเสนอจ่ายเงินปั นผล อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบเงินกองทุน
ภายใต้ ภาวะวิกฤตภายหลังการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าร้ อยละ 140 จึงทําให้
บริ ษัทไม่สามารถเสนอจ่ายเงินปั นผลได้ ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.
ข้ อมูลเกียวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทมีรายละเอียดทีสําคัญดังนี *
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กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
เงินปั นผลประจําปี (บาทต่อหุ้น)
รวมจํานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละของกําไรสุทธิ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้
ภาวะวิกฤตก่อนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

ปี 2559
(ปี ที,เสนอ)
6,881
0
0
0
130

ปี 2558

ปี 2557

6,838
15.42
1,025
15.00
178

5,833
21.93
1,458
25.00
261

คณะกรรมการจึงเห็ น ควรเสนอที ประชุม ผู้ ถื อหุ้ น พิ จารณาอนุ มัติ งดการจ่ ายเงิ น ปั น ผลสํ าหรั บ ผลการ
ดําเนินงานปี 2559
สําหรับ การจัด สรรกํ าไรเป็ นทุน สํารองตามกฎหมายนั *น เนื องจากบริ ษัท มีท ุน สํ ารองครบถ้ วนตามที
กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2559 เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายอีกแต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษัท ณ ปั จจุบนั ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที
เหมาะสมแล้ วหรื อไม่
รองประธานกรรมการชี แ* จงว่า ในปี 2559 ดังที ได้ กล่าวมาว่า ปั จจัยหนึงในการคํานวณเงิน กองทุน คือ
อัตราดอกเบีย* ในตลาดซึงถือว่ามีความผันผวนมาก จนถึงปั จจุบันสภาวะเศรษฐกิจทัวโลกรวมถึงอัตราดอกเบี ย* ยังคงมี
ความผันผวนอยู่ กอปรกับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริ กามีแนวโน้ มจะปรับอัตราดอกเบี *ยเพิมขึ *น ทําให้ บริ ษัทไม่เป็ นกังวล
หากพิ จารณาในเรื องอัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุนซึงอยู่ทีร้ อยละ 236 ณ สิน* ปี 2559 เนื องจากถื อว่าอยู่ใน
เกณฑ์ทีดีและสูงกว่าอัตราขันตํ
* าที คปภ. กําหนด
เนืองจากทีประชุมไม่มีคําถามอืนใด ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล และ
รับ ทราบการงดการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนิน งานปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที เสนอ
ข้ างต้ น
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล และรับทราบการงดการจัดสรรกําไรจากผลการ
ดําเนินงานปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ด้ วยคะแนนเสียงดังนี *
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

65,963,842 เสียง
0 เสียง
1,150 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

วาระที, 4

-7พิ จารณาอนุ มั ติ ค่า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2560 และบํ าเหน็ จกรรมการสํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงานปี 2559

ประธานชีแ* จงที ประชุมว่า คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กํ าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาเรื องค่าตอบแทนกรรมการเพือเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยประธานได้ ขอให้ ประธานกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ) เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ นําเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทน 3 ประเภท ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560 และบําเหน็จ
กรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 โดยทังหมดเสนอให้
*
ใช้ อตั ราเดียวกับปี ก่อนดังนี *
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560: กรรมการได้ รับค่าตอบแทนจํานวน 240,000 บาทต่อปี ต่อคน
(20,000 บาทต่อเดือน) และประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนจํานวน 480,000 บาทต่อปี (40,000 บาทต่อเดือน) โดย
แบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560:
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ:
ค่าตอบแทนรายเดือน:
o ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน
o กรรมการ
15,000 บาทต่อเดือนต่อคน
2.2 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล:
ค่าตอบแทนรายเดือน:
o ประธานกรรมการ 16,000 บาทต่อเดือน
o กรรมการ
12,000 บาทต่อเดือนต่อคน
2.3 คณะกรรมการการลงทุน:
ค่าตอบแทนรายเดือน:
o ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
o กรรมการ
10,000 บาทต่อเดือนต่อคน
3. บําเหน็จกรรมการสําหรั บผลการดําเนินงานปี 2559:
o ประธานกรรมการ 550,000 บาท
o กรรมการ
330,000 บาท
ทั ง* นี * ค่า ตอบแทนในทุก ประเภทข้ า งต้ น กรรมการที เป็ นตัว แทนของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด
(มหาชน) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทได้ แจ้ งขอสละสิทธิl ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัท ภิบาลว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560 และบําเหน็จ
กรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ดังกล่าว เนืองจากค่าตอบแทนและบําเหน็จกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสอดคล้ องกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เมือทีประชุมไม่มีคําถามอืนใด ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยประจําปี 2560 และบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น

-8โดยที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยประจํ าปี 2560 และ
บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี *
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
และผู้ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
วาระที, 5

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

65,964,992
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาเลือกตัง4 กรรมการแทนกรรมการที,พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานชี *แจงที ประชุม ว่า วิธีป ฏิบ ตั ิใ นการลงคะแนนเสีย งวาระนี *จะขอเสนอให้ ที ประชุม เลือ กตั *ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยการลงคะแนนเลือกตังกรรมการที
*
ละคน และเมือผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนให้ กรรมการครบทุกคนแล้ ว
จึงจะขอให้ ผ้ ูถือหุ้นทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือขึ *นเพือแสดงตัว หลังจากนันบริ
* ษัทจะให้ เจ้ าหน้ าทีทําการเก็บบัตร
ลงคะแนนพร้ อมกันในคราวเดียวเพือนํามาบันทึกการออกเสียงเลือกตังกรรมการแต่
*
ละคน
ทัง* นี * คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลเป็ น
ผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระเพือเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ และประธาน
ขอให้ ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัท ภิบ าล (นายวีร ะวงค์ จิต ต์มิต รภาพ) เป็ นผู้นําเสนอ
รายละเอียดต่อทีประชุม
ประธานกรรมการสรรหา กํ า หนดค่า ตอบแทน และบรรษัท ภิบ าล ได้ นํ าเสนอให้ ที ประชุม พิ จารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
*
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการทีต้ องออกตามวาระในปี นี *มีจํานวน 3 คน ได้ แก่
1) คุณหญิงชฎา

วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2) นายอนุชา

เหล่าขวัญสถิตย์ รองประธานกรรมการและกรรมการ

3) นายณรงค์

ศรี จกั ริ นทร์

กรรมการ

ทั ง* นี * ตามที นายดีแ พค ซารั บ ได้ ล าออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท โดยมีผ ลตั *งแต่ว นั ที 25
กุมภาพันธ์ 2559 ซึงตํ าแหน่ งกรรมการของนายดี แพค เป็ นตํ าแหน่ งกรรมการที จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้ น
ประจําปี 2560 ในคราวนี * ดังนัน* จึงทําให้ มีตําแหน่งกรรมการทีว่างลงอีกตําแหน่งหนึง
คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่า ตอบแทน และบรรษัท ภิบ าล ได้ พ ิจ ารณาแล้ ว เห็น ควรเสนอให้
คณะกรรมการเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
*
จะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังกล่าว
กลับ เข้ าดํารงตําแหน่งอีก วาระหนึง และสําหรั บ ตําแหน่ง ที ว่างลงจากการลาออกของนายดีแ พค ซารั บ เห็น สมควร
เสนอให้ ค ณะกรรมการเสนอต่อ ที ประชุม ผู้ ถือ หุ้ น เลือ กตั *งนางกิต ติย า โตธนะเกษม ดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการแทน
เนืองจากเห็นว่าบุคคลทั *ง 4 คน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามทีกําหนด
ไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท
ทัง* นี * ตามที กฎบัต รคณะกรรมการบริ ษั ทกํ าหนดว่า กรรมการอิ สระจะดํ ารงตํ าแหน่ งได้ ไม่เกิ น 3 วาระ
ติดต่อกันนับจากวันทีได้ รับแต่งตังให้
* ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง* แรก การทีบริ ษัทเสนอชือคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาเลือกตังให้
* ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึงหลังจากทีคุณหญิ งชฎาดํารง

-9ตําแหน่งกรรมการอิสระมาครบ 3 วาระแล้ วนัน* เนืองจากคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าคุณหญิงชฎาเป็ นบุคคลทีมี
ความรู้ ความสามารถ และได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้ทีมีความโปร่ งใส ซึงในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัทจําเป็ นอย่างยิงที
จะต้ องอาศัยบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในทางธุรกิจทียาวนาน จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตังคุ
* ณหญิงชฎาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตังกรรมการที
*
จะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในปี 2560 จํานวน 3 คน ได้ แก่
1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ และ 3) นายณรงค์ ศรี จกั ริ นทร์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง และเลือกตังนางกิ
*
ตติยา โตธนะเกษม เป็ นกรรมการแทนตําแหน่งทีว่าง
เมือทีประชุมไม่มีคําถามอืนใด ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติเลือกตังกรรมการตามที
*
เสนอ
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการทั
*
ง* 4 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี *
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
เห็นด้ วย
จํานวน
65,964,992 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง

100.0000
0.0000

2. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

65,964,992 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง

100.0000
0.0000

3. นายณรงค์ ศรี จกั ริ นทร์
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

65,964,992 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง

100.0000
0.0000

4. นางกิตติยา โตธนะเกษม
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

65,964,992 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง

100.0000
0.0000

วาระที, 6 พิจารณาแต่ งตัง4 ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานชี *แจงทีประชุมว่า คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือก
และเสนอแต่งตังผู
* ้ สอบบัญชีภายนอกและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ
ประธานได้ ขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายอุทิศ ธรรมวาทิน) เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม

- 10 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ นําเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผู
* ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีสําหรับปี 2560 ดังนี *
1. ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบี ยน
3378 หรื อนายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิl เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรื อนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธํารงค์ เลขทะเบี ยน 4208 เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2560
ทังนี
* * ผู้สอบบัญชีและบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียหรื อการทํา
รายการที อาจก่อให้ เกิ ดมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที เกี ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว
2. กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 2.46 ล้ านบาท และรับทราบ
ค่าบริ การอืนสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 2.44 ล้ านบาท
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
แต่งตังผู
* ้ สอบบัญชี และกํ าหนดจํ านวนเงินค่าสอบบัญ ชีสําหรั บปี 2560 ตามทีเสนอดังกล่าว เนื องจากผู้สอบบัญ ชีจาก
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีมาตรฐานการทํางานทีดี มีความเป็ นอิสระในการทํางาน และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที
ด้ วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้ แล้ วเสร็ จได้ ทนั ตามกําหนดเวลา รวมถึงค่าสอบบัญชีที
เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี
เมือทีประชุมไม่มีคําถามอืนใด ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
* ้ สอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2560 ตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
* ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับปี
2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี *
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

65,964,992 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

ประธานได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมตามที กําหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมได้ มี
การพิจารณาเสร็ จสิ *นแล้ ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิมเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในเรื องต่าง ๆ
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ซึงรองประธานกรรมการและรั กษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หารสายงานการเงินได้ ร่วมกันชี *แจง โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี *
1. ตามทีมีข่าวปรากฏในสือสาธารณะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อาจมีการเสนอขายธุรกิจ
ของบริ ษัทให้ กบั บริ ษัทประกันแห่งหนึงนัน* ขอทราบข้ อเท็จจริ งในเรื องดังกล่าว
รองประธานกรรมการชีแ* จงว่า ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ไม่เคยมีการให้ ข่าวในเรื องดังกล่าว ทัง* นี * ธนาคาร
ไทยพาณิชย์มีนโยบายทีจะมุง่ เพิมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่ งให้ กบั ธุรกิจประกันของธนาคาร โดยพิจารณาทางเลือก
ทีหลากหลาย รวมถึงการมองหาผู้ร่วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจซึงเป็ นบริ ษัทประกันรายอืนเพือให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ *น โดยไม่จํากัดรู ปแบบว่าจะต้ องเป็ นการขายธุรกิจ

- 11 2. ตามทีมีการเสนอขายประกันชีวิตแบบบํานาญของบริ ษัทอืนผ่านช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่
ทราบว่าบริ ษัทมีแผนทีจะขายประกันชีวิตแบบดังกล่าวบ้ างหรื อไม่
รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารสายงานการเงินชี *แจงว่า บริ ษัทมีแผนทีจะ
เสนอขายประกันชีวิตแบบบํานาญ แต่ในสถานการณ์ของอัตราดอกเบี *ยในปั จจุบนั บริ ษัทต้ องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ในการออกแบบประกันชีวิตทีจะมีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาว จึงต้ องใช้ เวลาในการพิจารณาเรื องดังกล่าวอย่างรัดกุมและ
รอบคอบ ในกรณี ทีบริ ษัทไม่สามารถนํ าเสนอแบบประกันดังกล่าวให้ แก่ลูกค้ าของธนาคาร ธนาคารสามารถพิ จารณา
นําแบบประกันทีตรงตามความต้ องการของลูกค้ าจากผู้ให้ บริ การรายอืนมาเสนอได้
3. ขอทราบทิศทางหรื อกลยุทธ์ของบริ ษัทสําหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2560
รั กษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารสายงานการเงิ นชี แ* จงว่า ในปี 2560
บริ ษัท จะมุ่งเน้ นการขายแบบประกันความคุ้ม ครอง ซึงในช่วงที ผ่านมาบริ ษัท ได้ เปิ ดตัวแบบกรมธรรม์ ใหม่ที ให้ ความ
คุ้มครองสูงโดยเฉพาะกรมธรรม์ทีให้ ความคุ้มครองสุขภาพ ได้ แก่แบบกรมธรรม์ “เพราะห่วงใย” รวมถึงกรมธรรม์ทีให้ ความ
คุ้มครองโรคมะเร็ งโดยเฉพาะ ทัง* นี * บริ ษัทมีแผนที จะพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื องตลอดปี นี * โดยมุ่งเน้ นแบบ
กรมธรรม์ทีให้ ความคุ้มครองสูงเป็ นหลักเพือให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาดทีอัตราดอกเบี *ยยังคงอยู่ในระดับตํา ซึงถือเป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการความเสียงของบริ ษัทด้ วย
4. ในการนํ าเสนอข้ อมูลด้ านการเงินในปี ต่อ ๆ ไป ขอให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูล Embedded Value (EV)
และ Value of New Business (VONB) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบด้ วย
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีสละเวลามาประชุมและได้
เสนอข้ อคิดเห็นต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ซึงคณะกรรมการขอรับไว้ พิจารณาต่อไป และเสนอขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานกรรมการ
(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)

เลขานุการทีประชุม
(นางภัชฎา หมืนทอง)

