รายงานการประชุ มวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560
ของ
บริ ษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภั ยจํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบหมายเลข 1.

ประชุ มเมือวันที 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้ องประชุ ม ชัน 1 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที 160 ถนนสาทร
เหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
คณะกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุ ม
(1) นายเวชช วิศวโยธิ น
(2) นายบุ ณยรักษ์ วิสุทธิ ผล
(3) นางสุ ดาพันธ์ อิงคะวณิ ช
(4) นางนงลักษณ์ วิสุทธิ ผล
(5) นายสถาพร เปาทอง
(6) นางสาวอรลดา เผ่าวิบู ล
(7) ศ.ดร. จุมพต สายสุ นทร
(8) นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ
(9) นางพรภัทร์ รอดโพธิ ทองบุ ญถนอม
(10) นายสันติ ปิ ยะทัต
(11) นายจักรวี วิสุทธิ ผล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และรั กษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ และเลขานุ การคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทีลาการประชุ ม
(1) ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิ น ณ อยุธยา
(2) นายทิ นกร พันพานิ ชย์กุล
(3) นางสาวอินทิ ร า ช่วยสนิ ท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริ หารบริ ษัททีเข้ าร่ วมประชุ ม
(1) นางสาวษมาภรณ์ จารุ วรกานต์
(2) นางสาวอนงนาฎ ศุภเสริ ฐ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในอาวุโส
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

เริ มประชุ มเวลา 11.00 น. นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการ ทําหน้าที เลขานุ การในที
ประชุ มและผูบ้ ันทึ กรายงานการประชุ ม ได้กล่าวต้อนรั บผูถ้ ือหุ ้ นที เข้าร่ วมประชุ มและแถลงว่ามีผถู้ ือหุ ้ นและผู้ถือหุ ้ นซึ งมอบ
1

ฉันทะให้ผรู้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม รวม 84 ราย นับเป็ นจํานวนหุ ้ นได้ 595,489,308 หุ ้ น ซึ งเท่ากับร้ อยละ 64.86 ของ
จํานวนหุ ้ นทังหมดของบริ ษทั ที ได้อ อกจําหน่ายแล้วทังหมด 918,065,901 หุ ้ นโดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มดังกล่าวแบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้ นที
เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง 49 รายนับเป็ นจํานวนหุ ้ นได้ 243,151,632 หุ ้ นและผู้ถือหุ ้ นที มอบฉันทะให้ ผรู้ ับมอบฉันทะเข้า
ร่ วมประชุ ม 35 รายนับเป็ นจํานวนหุ ้ นได้ 352,337,676 หุ ้ นครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอ
เปิ ดประชุ ม และได้ กล่าวแนะนํา ประธานในที ประชุ ม คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ที เข้าร่ วมประชุ มและขอเชิ ญ นายเวชช
วิศวโยธิ น ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที ประธานในที ประชุ ม
ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ ้ นที มาเข้าร่ วมประชุ ม และได้ม อบหมายให้ นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ กรรมการและ
เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุ ม และเริ มการพิ จารณาตามระเบี ย บวาระ
ก่อนดําเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระผูด้ าํ เนิ นการประชุ มได้ชีแจงขันตอนการออกเสี ยงลงคะแนนให้ทีประชุ ม
ทราบว่า ในการพิจารณาในวาระต่างๆ จะเรี ยงลําดับวาระการประชุ มตามที กําหนดในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม ตังแต่วาระ
ที 1 เป็ นต้นไปจนเสร็ จสิ น ในการพิจารณาแต่ล ะวาระผูด้ าํ เนิ นการประชุ มหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจะชี แจงข้อเท็จจริ งเพือ
ประกอบการพิจารณาของที ประชุ ม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการที จะขอให้ ผถู้ ือหุ ้ นลงมติ ในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ ้ นที
เข้าร่ วมประชุ มมีสิทธิ ที จะซักถามและขอให้ บริ ษทั ชี แจงจนเป็ นที ยุติแล้ว
ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มจะขอให้ทีประชุ มออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ล ะวาระว่า เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยกับความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หรื องดออกเสี ยง โดยให้ที
ประชุ มออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนในวาระนันๆ และลงลายมือชื อในบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐาน จากนัน
เจ้าหน้าที จะเก็บ บัตรลงคะแนนเพื อนับคะแนนเสี ยงในวาระนันการนับคะแนนเสี ยงและการแสดงผลการนับคะแนน การผ่าน
มติ ของที ประชุ มจะนับ จากผูถ้ ือหุ ้ นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้ น ซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน โดย 1หุ ้ นเท่ากับ 1
เสี ยง เมือการพิจารณาในวาระใดเสร็ จสิ นลงและได้มี การออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว ในระหว่างที รอผลการนับคะแนนเสี ยงใน
วาระนัน ประธานหรื อผูด้ าํ เนิ นการประชุ มอาจขอให้ทีประชุ มพิ จารณาในวาระต่ อไปก่อน และแจ้งผลการลงคะแนนในวาระที
ผ่านมาในภายหลังเมือผลการนับคะแนนในวาระก่อนนันเสร็ จสิ นลงแล้ว
ทังนี วาระที 2 – 5 เป็ นวาระที เกียวเนื องกัน หากวาระใดวาระหนึ งไม่ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ถือว่าวาระอื นๆ ที ได้รับ
การอนุ มตั ิ แล้วหรื อยังไม่ได้รับ การพิจารณาเป็ นอันยกเลิ ก
วาระที1 เพือพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เลขานุ การคณะกรรมการ ได้แถลงต่อที ประชุ มว่าบริ ษทั ได้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้ นประจําปี 2559 เมือวันที 28
เมษายน 2560 ซึ งสํ าเนารายงานการประชุ มดังกล่าวได้ ส่ งให้ แ ก่ผู้ถือหุ ้ นทุ กท่ านพร้ อมกับ หนังสื อนัด ประชุ มแล้ว โดย
คณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี ว่า รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้ นประจําปี 2559 ได้บนั ทึ กการประชุ มตามข้ อเท็ จจริ ง
ที ได้เกิดขึ นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ครังที 1/2560 เพือพิจารณารั บ รองรายงานการ
ประชุ มฉบับดังกล่าวและหลังจากได้สอบถามแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุ ้ นท่านใดท้ วงติ งหรื อขอแก้ไ ขข้ อความในรายงานการประชุ ม
ดังกล่าวเป็ นประการอืน จึงขอให้ ทีประชุ มออกเสี ยงลงมติ วา่ เห็ นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับความเห็ นของคณะกรรมการในวาระ
นี หรื องดออกเสี ยง

2

ผลการลงมติ ของที ประชุ มเป็ นดังนี
595,489,308 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

- เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสี ยง

- เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000 ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
0.0000

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

จึงสรุ ปว่า ที ประชุ มได้มีมติ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้ นประจําปี 2559
ตามความเห็ นของคณะกรรมการ
วาระที 2

เพือพิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุน

เลขานุ การคณะกรรมการได้ขออนุ ญาตประธานเพือมอบหมายให้
นายบุ ณยรักษ์
วิสุทธิ ผล
ประธาน
กรรมการบริ หารและรักษาการกรรมการผู้จดั การ เป็ นผูช้ ี แจงข้อเท็จจริ งในวาระนี เพื อประกอบการพิจารณาของที ประชุ ม
นายบุ ณยรักษ์ วิสุทธิ ผล ได้ชีแจงข้อเท็จจริ งต่อที ประชุ มว่า สื บเนื องจากผลประกอบการของบริ ษัท ในช่ วงที ผ่านมา
ซึ งมีผลขาดทุ นอย่างต่อเนื องด้วยสาเหตุ ต่างๆ ทําให้ อตั ราส่ วนความพอเพียงของเงินกองทุ น (CAR RATIO) ของบริ ษัท ลดลง
ตํากว่าอัตราที กฎหมายกําหนดที อัตราร้ อยละ 140 โดย ณ วันที 31 ตุ ลาคม 2560 อัต ราส่ วนความพอเพีย งของเงินกองทุ น
ดัง กล่ าวได้ ลดลงเหลือ เพี ย งร้ อ ยละ 103.66 และผลขาดทุ นดั งกล่า วยังทํ าให้ สิ นทรั พย์ จดั สรรตามมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทังที มีการแก้ไ ขเพิมเติ ม) ของบริ ษัท ยังขาดไปอีก 101.34 ล้านบาทตาม
ตัวเลขงบการเงินไตรมาสที 3 ของปี 2560 ซึ งแม้บริ ษทั จะได้ พยายามดําเนิ นการแก้ไ ขปั ญหาดังกล่าวอย่างต่ อเนื องหลาย
แนวทาง แต่เนื องด้วยบริ ษทั เองได้ถกู เร่ งรัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิจการประกันภัย
(คปภ.) ให้ต้องดําเนิ นการอย่างหนึ งอย่างใดเพือให้ตวั เลขอัตราส่ วนความพอเพีย งของเงินกองทุ นและสิ นทรั พย์จดั สรรตาม
มาตรา 23 ดังกล่าวมีอตั ราและจํานวนที เพียงพอตามที กฎหมายกําหนด คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นควรให้ เ สนอต่ อที ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้ นเพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการเพิมทุ นจดทะเบี ยนและทุ นชําระแล้วของบริ ษทั ขึ น ซึ งจะเป็ นแนวทางที จะสามารถ
ดําเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที มีอยูค่ ่อนข้างจํากัด
โดยตัวเลขที ได้ศึกษาแล้วสําหรับจํานวนทุ นจดทะเบี ยนที จะต้องเพิมขึ น และราคาเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ น โดย
คํานึ งถึงสภาวะตลาดและราคาซื อขายหุ ้ นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรั พย์ใ นปั จจุบ ันแล้ว ซึ งฝ่ ายที เกียวข้ องได้ มีการจัด ทํา
ข้อมูลจากผลการศึกษาดังกล่าวอันมีรายละเอียดตาม แบบรายงานการเพิมทุ น และข้อสารสนเทศของการเพิมทุ นและจัด สรร
หุ ้ นสามัญเพิมทุ นซึ งเป็ นเอกสารที ได้ส่งให้ แก่ผถู้ ือหุ ้ นทุ กท่านเพือประกอบการพิจารณาพร้ อมหนังสื อบอกกล่าวนัด ประชุ ม
แล้ว เป็ นเอกสารแนบหมายเลข 2 โดยข้อสรุ ปจากการศึกษาดังกล่าวคื อ เห็ นควรเสนอให้ เพิมทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัท ขึ นอีก
185,000,000 บาท โดยการออกหุ ้ นสามัญเพิมทุ นจํานวน 185,000,000หุ ้ น มูลค่าหุ ้ นละ 1.00 บาท (หนึ งบาท) และจัด สรร
หุ ้ นสามัญเพิมทุ นดังกล่าวให้ แ ก่บุ ค คลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที หุ ้ นละ 0.60 บาท (หกสิ บ
สตางค์) โดยเสนอขายให้แก่นกั ลงทุ นจํานวน 4 คน ซึ งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า มีศกั ยภาพในการซื อหุ ้ นเพิมทุ น
ดังกล่าว ตามรายชื อและรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ดังกล่าว
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โดยจากข้อมูลสรุ ปในเอกสารดังกล่าว ผูถ้ ือหุ ้ นจะได้ รั บ ทราบถึงรายละเอีย ดของการเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ น
วัต ถุป ระสงค์ ข องการเพิมทุ น และแผนการใช้ เ งินเพิมทุ น ผลกระทบต่ อผู้ถื อหุ ้ น เดิ มและความคุ ้ ม ค่ าที ผู้ ถือหุ ้ น ได้ รั บ
เปรี ยบเที ยบกับผลกระทบ และความเห็ นของคณะกรรมการที ได้เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้ นในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้ นเพือพิจารณาในวาระ
ต่างๆ ที เกียวข้องกับการเพิมทุ นครังนี
อย่างไรก็ตาม เนื องจากบริ ษัท ยังมีหุ้ นสามัญเดิ มที ยังไม่ส ามารถจําหน่ายได้ แ ละไม่ไ ด้ ร องรั บ การใช้ สิ ทธิ ข อง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อีก 75,055,986 หุ ้ น มูลค่าหุ ้ นละ 1 บาท บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที จะต้ องลดทุ นจดทะเบี ย นโดยการตัด
หุ ้ นสามัญที ยังไม่ได้จาํ หน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวนดังกล่าวออกก่อนจึงจะเพิมทุ นจด
ทะเบี ยนได้รวมทังจะต้องแก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 ว่าด้วยทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัท ให้ มีข้ อความสอดคล้อง
กันด้วยจึงขอให้ทีประชุ มพิจารณา
หลังจากที ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ ้ นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็ นในวาระนี ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มจึงได้
ขอให้ทีประชุ มลงมติ ว่าเห็ นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยกับความเห็ นของคณะกรรมการในวาระนี หรื อของดออกเสี ยงโดย
คณะกรรมการได้มีความเห็ นในวาระนี วา่ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ครังที 1/2560 พิจารณาและมีมติ ให้ลด
ทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษทั ลง 75,055,986 บาท จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม 1,216,574,437 บาท เหลือ 1,141,518,451 บาท โดย
การตัดหุ ้ นสามัญที ยังไม่ได้จาํ หน่ายออกจํานวน 75,055,986 หุ ้ น มูลค่าหุ ้ นละ 1 บาท ทังนี คงเหลือหุ ้ นสามัญเพือรองรับการ
ใช้สิทธิ ของใบแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ครังที 2 (TSI-W2) จํานวน 233,452,550 หุ ้ น โดยมีรายละเอียดดังนี
ทุ นจดทะเบี ย นปั จจุ บนั
หัก หุ ้ นสามัญที ออกและจําหน่ายได้แ ล้ว
หัก หุ ้ นสามัญที รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

1,141,518,451 หุ ้ น
(918,065,901) หุ ้ น
(223,452,550) หุ ้ น

ส่ วนที ต้องลดทุนจดทะเบี ย น

75,055,986

หุน้

และให้แก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี
ข้อ 4. ทุ นจดทะเบี ย น จํานวน

1,141,518,451.00 บาท

(หนึ งพันหนึ งร้ อยสี สิ บเอ็ดล้านห้ าแสนหนึ ง
หมืนแปดพันสี ร้ อยห้ าสิ บเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

1,141,518,451 หุ ้ น

(หนึ งพันหนึ งร้ อยสี สิ บเอ็ดล้านห้ าแสนหนึ ง
หมืนแปดพันสี ร้ อยห้ าสิ บเอ็ดหุ ้ น)

มูลค่าหุ ้ นละ

1.00 บาท

(หนึ งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุ ้ นสามัญ
หุ ้ นบุ ริมสิ ทธิ

1,141,518,451 หุ ้ น
-ไม่มี-
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(หนึ งพันหนึ งร้ อยสี สิ บเอ็ดล้านห้ าแสนหนึ ง
หมืนแปดพันสี ร้ อยห้ าสิ บเอ็ดหุ ้ น)

เลขานุ การคณะกรรมการได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า ในระหว่างการพิ จารณาในวาระนี ได้มีผถู้ ือหุ ้ นเข้าร่ วมประชุ มเพิ ม
รวมเป็ น 85 ราย นับเป็ นจํานวนหุ ้ นได้ทงั สิ น 595,579,528 หุ ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.87 ของจํานวนหุ ้ นทังหมดของบริ ษทั ที ได้
ออกจําหน่ายแล้ว
ผลการลงมติ ของที ประชุ มเป็ นดังนี
ไม่เห็นด้วย

595,579,428 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
100 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสี ยง

- เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้วย

99.9999

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

0.0001

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

-

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

จึงสรุ ปว่า ที ประชุ มได้มี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนและเกินกว่า
สามในสี ของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยกับความเห็ นของ
คณะกรรมการให้ลดทุ นจดทะเบี ย นและให้ แก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที เลขานุ การ
คณะกรรมการได้แถลงข้างต้น
วาระที 3

เพือพิจารณาอนุมัติให้ เพิมทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิมเติมหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุน

เลขานุ การคณะกรรมการ ได้แถลงต่อที ประชุ มว่า ดังเหตุผลและข้ อเท็ จจริ งที กรรมการได้ แ ถลงให้ ผู้ถือหุ ้ นทราบ
เพือประกอบการพิจารณาในวาระที 2 แล้ว คณะกรรมการได้มีความเห็ นในวาระนี วา่ เห็นควรเสนอให้ ที ประชุ มวิส ามัญผู้ถือ
หุ ้ น ครังที 1/2560 พิจารณาและมีมติ ให้เพิมทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ัท อีก 185,000,000 บาท โดยการออกหุ ้ นใหม่เ ป็ นหุ ้ น
สามัญจํานวน 185,000,000 หุ ้ น มูลค่ าหุ ้ นละ 1 บาท รวมเป็ นทุ นจดทะเบี ย นทังสิ น 1,326,518,451 บาทและให้ แ ก้ไ ข
เพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี
ข้อ 4. ทุ นจดทะเบี ย น จํานวน

1,326,518,451.00 บาท

(หนึ งพันสามร้ อยยีสิ บหกล้านห้ าแสนหนึ ง
หมีนแปดพันสี ร้ อยห้ าสิ บเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

1,326,518,451 หุ ้ น

(หนึ งพันสามร้ อยยีสิ บหกล้านห้ าแสนหนึ ง
หมีนแปดพันสี ร้ อยห้ าสิ บเอ็ดหุ ้ น)

มูลค่าหุ ้ นละ

1.00 บาท

(หนึ งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุ ้ นสามัญ
หุ ้ นบุ ริมสิ ทธิ

1,326,518,451 หุ ้ น
-ไม่มี-
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(หนึ งพันสามร้ อยยีสิ บหกล้านห้ าแสนหนึ ง
หมีนแปดพันสี ร้ อยห้ าสิ บเอ็ดหุ ้ น)

ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 1 ได้ ส อบถามว่า ในวาระนี ซึ งเป็ นการพิจารณาอนุ มตั ิ ใ ห้ เ พิมทุ นจดทะเบี ย นและแก้ไ ขเพิมเติ ม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 นัน มีความเกียวข้องกับการพิจารณาในวาระที 4 หรื อไม่ และหากการพิจารณาในวาระที 4 ไม่
ผ่านจะถือว่าการพิจารณาในวาระนี ไม่ผา่ นความเห็ นชอบจากที ประชุ มด้วยหรื อไม่
เลขานุ การคณะกรรมการได้ตอบข้อ ถามของผูถ้ ือหุ ้ นว่า การพิจารณาในวาระที 2 – 5 เป็ นวาระที เกียวเนื องกัน หาก
วาระใดวาระหนึ งไม่ได้รับ การอนุ มตั ิ ให้ถือว่าวาระอื นๆ ที ได้รับการอนุ มตั ิ แล้วหรื อยังไม่ถึงลําดับพิจารณาเป็ นอันยกเลิกด้วย
ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 2 ได้สอบถามว่า การเพิมทุ นจดทะเบี ย นจํานวน 185 ล้านบาทในครั งนี จะเพีย งพอกับ การดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั หรื อไม่ และจะต้องมีการเพิมทุ นในอนาคตอีกหรื อไม่ เนื องจากเห็ นว่าบริ ษัท ยังมีผลขาดทุ นและขาดทุ น
สะสมอยูจ่ าํ นวนหนึ ง
นายบุ ณยรักษ์ วิสุทธิ ผล ประธานกรรมการบริ หารและรักษาการกรรมการผู้จดั การ ได้ ชี แ จงตอบข้ อถามของผู้ถือ
หุ ้ นว่า จากลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ผลประกอบการของบริ ษทั ที มีผลขาดทุ นและขาดทุ นสะสมนัน ส่ วนใหญ่เ ป็ น
ผลมาจากภัยที เกิดขึนเมือประมาณ 3 – 4 ปี ที ผ่านมา เช่น การเกิดอุทกภัย ครั งใหญ่ใ นปี 2554 หรื อโครงการรถยนต์ ค ันแรก
ของรัฐบาล หรื อการปรับเพิมค่าแรงขันตําเป็ น 300 บาทในทันที ซึ งส่ งผลให้อตั ราค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ที เกิด ขึ น
มีอตั ราค่อนข้างสู ง ในขณะที กรมธรรม์ต่างๆ ที บริ ษทั ขายออกไปคิ ดคํานวณจากต้ นทุ นก่อนที จะมีเ หตุ การณ์ต่ างๆ ดังกล่าว
ทําให้ เกิดผลขาดทุ นกับบริ ษทั และกลายเป็ นผลขาดทุ นสะสมต่อเนื องมา แต่ปัจจุบนั ผลจากเหตุ การณ์ต่ างๆ ดังกล่าวเริ มทยอย
หมดลง เช่น ผลจากโครงการรถยนต์คนั แรกได้ห มดสิ นลงในปี ที ผ่านมา หรื อคดี ที เป็ นผลจากภัย นําท่วมใหญ่ใ นปี 2554 ก็
คาดว่าจะหมดสิ นลงในปี หน้า นอกจากนี ประกอบกับการที บริ ษทั ได้มุง่ ทําธุ รกิจผ่านตัวแทนเพิมขึ น และลดสั ด ส่ วนในธุ ร กิจ
การรับประกันภัยรถยนต์ลง จึงคาดว่าผลการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั น่าจะดี ขึน
ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 1 ได้สอบถามเพิมเติ มว่า ตามที ชี แจงว่า คดีทีเป็ นผลจากภัยนําท่วมใหญ่ใ นปี 2554 ที คาดว่าจะหมด
สิ นลงในปี หน้านัน มียอดคงค้างอยูป่ ระมาณเท่าใด และมีการตังสํารองไว้แล้วหรื อไม่เพียงใด
นายสถาพร เปาทอง กรรมการบริ หาร ได้ตอบขอถามของผูถ้ ือหุ ้ นว่า ปั จจุบนั คดี ที เป็ นผลจากภัย นําท่วมใหญ่ใ นป
2554 ยังเหลืออยูอ่ ีก 2 คดี โดยคดี หนึ งอยูใ่ นชันอุทธรณ์ และอีกคดีหนึ งอยูใ่ นชันฎี กา ซึ งหากคิ ด เฉพาะวงเงินที อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของบริ ษทั แล้วรวมเป็ นเงินประมาณ 40 ล้านบาท และในส่ วนนอกเหนื อที จากนี ไ ด้ มีการประกันภัย ต่ อออกไปยัง
ผูร้ ับประกันภัยต่อ โดยบริ ษทั ได้มีการตังสํารองสําหรับความรับผิดของบริ ษทั ในวงเงินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 3 ได้สอบถามว่า จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TSI-W2 นันมีอยูท่ งั สิ นจํานวนกีหน่วยและมีราคาใช้
สิ ทธิ เท่าใด และจากเอกสารแนบหมายเลข 2 จํานวนสิ นทรัพย์จดั สรรตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติประกันวิ นาศภัย
พ.ศ. 2535 ยังขาดไปอีก 101.34 ล้านบาท และการเพิมทุ นของบริ ษทั อีก 185 ล้านบาทโดยเสนอขายแก่นักลงทุ นโดย
เฉพาะเจาะจงในอัตราหุ ้ นละ 0.60 บาทก็จะทําให้ บริ ษทั ได้รับเงินมาจํานวน 111 ล้านบาท นัน ซึ งหากบริ ษทั มีผลขาดทุ น
เพิมขึ นอี กในไตรมาสนี เงินเพิมทุ นจํานวนดังกล่าวจะมีเพียงพอหรื อไม่ ในอี กประการหนึ งเนื องจากการเพิมทุ นในครังนี เป็ น
การเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัดเพียง 4 คนเท่า นัน เหตุ ใดจึงไม่เสนอขายหุ ้ นเพิมทุ นจํานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ ้ นเดิ มซึ ง
น่าจะมีศกั ยภาพในการซื อหุ ้ นจํานวนดังกล่าวได้ นอกจากนี ราคาเสนอขายหุ ้ นเพิมทุ นในอัตราหุ ้ นละ 0.60 บาทดังกล่าวเมื อ
เที ยบกับราคาตลาดในปั จจุ บนั แล้ว ผูถ้ ือหุ ้ นรายใหม่ทีซื อหุ ้ นเพิมทุ นดังกล่าวจะมีผลกําไรทันที จึงอยากทราบว่าผู้ถือหุ ้ นราย
ใหม่ทงั 4 รายดังกล่าวจะมีความตังใจที จะถือหุ ้ นของบริ ษทั ต่อไปอีกนานเพียงใด หากไม่ติดเรื องระยะเวลาห้ ามขายหุ ้ น
(Silent Period)
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เลขานุ การคณะกรรมการ ได้ตอบขอถามของผูถ้ ือหุ ้ นว่า ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TSI-W2 มีจาํ นวนที ออกทังสิ น
223,452,520 หน่วยและมีอตั ราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯต่อ 1 หุ ้ นสามัญในราคาใช้สิทธิ อตั ราหุ ้ นละ 1.20
บาท
นายบุ ณยรักษ์ วิสุทธิ ผล ประธานกรรมการบริ หารและรั กษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชีแจงตอบข้อถามของผูถ้ ือ
หุ ้ นว่า ตามที ได้ชีแจงให้ ทราบว่า บริ ษทั เองถูกเร่ งรัดจากสํา นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจการ
ประกันภัย (คปภ.) ให้ ต้องแก้ไขปั ญหาในเรื องเงินกองทุ นที ยังขาดไปอยูด่ งั กล่าวในเวลาที ค่อนข้า งจํากัด เป็ นเหตุให้ต้องเพิม
ทุ นโดยใช้วิธีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด สําหรับในหลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการห้ ามเสนอขายหุ ้ น จะต้อ ง
พิจารณาจากวันที เสนอขายหุ ้ นแก่บุคคลในวงจํากัดดังกล่าวว่า ราคาที เสนอขายหุ ้ นนันตํากว่าราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันจาก
วันที เสนอขายหุ ้ นดังกล่าวหรื อไม่ หากตํากว่าเกิ นร้ อยละ 10 แล้วหุ ้ นที เสนอขายทังหมดจะต้อ งมีระยะเวลาห้ ามขาย 1 ปี โดย
หลังจากระยะเวลา 6 เดือนผ่านไปแล้วจะสามารถทยอยขายออกได้ไม่เกินร้ อยละ 25 ของหุ ้ นทังหมดที ถูกห้ ามขาย
นายสถาพร เปาทอง กรรมการบริ หาร ได้ตอบข้อถามของผู้ถือหุ ้ นเพิมเติ มว่า สําหรับบุ คคลที คณะกรรมการได้
เสนอให้ จดั สรรเสนอขายหุ ้ นให้ จาํ นวน 4 ท่านดังกล่าวนัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าเป็ นบุ คคลที มีศกั ยภาพที จะ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เช่น การขยายธุ รกิจของบริ ษทั ไปในงานด้านการรับประกันภัยอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
เนื องจากบริ ษทั มีแนวทางที จะลดการดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนที เกียวกับ การรับประกันภัยรถยนต์ลง
เลขานุ การคณะกรรมการได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า ในระหว่างการพิ จารณาในวาระนี ได้มีผถู้ ือหุ ้ นเข้าร่ วมประชุ มเพิ ม
รวมเป็ น 88 ราย นับเป็ นจํานวนหุ ้ นได้ทงั สิ น 595,667,230 หุ ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.88 ของจํานวนหุ ้ นทังหมดของบริ ษทั ที ได้
ออกจําหน่ายแล้ว
ในวาระนี เมือไม่มีผู้ถือหุ ้ นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็ นเพิมเติ ม
เลขานุ การคณะกรรมการจึงได้ขอให้ ที
ประชุ มลงมติ วา่ เห็ นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยกับความเห็ นของคณะกรรมการในวาระนี ตามที ได้แถลงให้ทราบข้างต้น หรื อของด
ออกเสี ยง
ผลการลงมติ ของที ประชุ มเป็ นดังนี
99.9680

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

ไม่เห็นด้วย

595,476,910 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
140,320 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0236

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

งดออกเสี ยง

50,000 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0084

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

เห็นด้วย

จึงสรุ ปว่า ที ประชุ มได้มี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนและเกินกว่า
สามในสี ของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยกับความเห็ นของ
คณะกรรมการให้เพิมทุ นจดทะเบี ยนและให้แก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที เลขานุ การ
คณะกรรมการได้แถลงข้างต้น
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ มทุน
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เลขานุ การคณะกรรมการ ได้ แ ถลงต่ อที ประชุ มว่า ดั งเหตุ ผลและข้ อเท็ จจริ งที ได้ แ ถลงให้ ผู้ถือหุ ้ นทราบเพื อ
ประกอบการพิจารณาในวาระที 2 และตามที ที ประชุ มได้ มีมติ ใ ห้ เ พิมทุ นจดทะเบี ย นในวาระที 3 แล้ว คณะกรรมการได้ มี
ความเห็ นในวาระนี ดงั รายละเอียดต่อไปนี
เห็นควรเสนอให้ ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ครังที 1/2560 เพือพิจารณาอนุ มตั ิ การจัด สรรหุ ้ นสามัญเพิมทุ นจํานวน
185,000,000 หุ ้ นให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที ทจ. 72/2558
เรื อง การอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเสนอขายหุ ้ นที ออกใหม่ต่อบุ คคลในวงจํากัด ลงวันที 28ตุ ลาคม 2558 (รวมทังที มีการ
แก้ไขเพิมเติ ม) โดยจัดสรรเสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
(1) นายชัยวิทย์ อรุ ณเนตรทอง
จํานวนหุ ้ นที ได้รับจัดสรรเสนอขาย 83,333,333 หุ ้ น
(2)

นายสาธิ ต สัจจะมุนีวงศ์

จํานวนหุ ้ นที ได้รับจัดสรรเสนอชาย 12,000,000 หุ ้ น

(3)

นายวิโรจน์ นูคาํ ดี

จํานวนหุ ้ นที ได้รับจัดสรรเสนอขาย 66,666,667 หุ ้ น

(4)

นางสุ พิน ศิริโภค

จํานวนหุ ้ นที ได้รับจัดสรรเสนอขาย 23,000,000 หุ ้ น

ซึ งมีรายละเอียดของผูไ้ ด้รับการจัดสรรเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นตาม “ข้อสารสนเทศของการเพิมทุ นและจัด สรร
หุ ้ นสามัญเพิมทุ น” เอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ งได้ส่งให้ แ ก่ผู้ถือหุ ้ นเพือประกอบการพิจารณาพร้ อมหนังสื อบอกกล่าวนัด
ประชุ มแล้ว โดยผูจ้ องซื อไม่เป็ นบุ คคลที เกียวโยงกันกับ บริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ นที ทจ.21/2551
เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที เกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิ งหาคม 2551 (รวมทังที มีการแก้ไ ขเพิมเติ ม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิ การของบริ ษัท จดทะเบี ย นในรายการ
ที เกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทังที มีการแก้ไขเพิมเติ ม)
โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นในราคาหุ ้ นละ 0.60 บาท (ศูนย์จุด หกศูนย์บ าท) ซึ งเป็ นราคาที ตํากว่า
มูลค่าหุ ้ นที ตราไว้ของบริ ษทั (มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ งบริ ษัท จะต้ องได้ รั บ ความเห็ นชอบจากที ประชุ มผู้ถือหุ ้ น
และปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที มีการแก้ไ ข
เพิมเติ ม) ซึ งกําหนดว่า บริ ษทั ซึ งดําเนิ นการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีผลขาดทุ นสะสม จะเสนอขายหุ ้ นตํากว่ามูลค่ าหุ ้ นที
จดทะเบี ยนไว้กไ็ ด้ แต่ต้องได้รับความเห็ นชอบจากที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้ นและกําหนดอัตราส่ วนลดไว้แน่นอน ทังนี ร าคาเสนอขาย
หุ ้ นสามัญเพิมทุ นที 0.60 บาท ดังกล่าว เป็ นราคาที มีส่วนลดไม่เกินร้ อยละ 10.00 เมือเที ย บกับ ราคาตลาด โดยราคาตลาด
หมายถึง ราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้ นในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7 วันทําการติ ดต่อกันก่อนวันที คณะกรรมการบริ ษัท
มีมติ ให้เสนอวาระต่อที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้ นเพือขออนุ มตั ิ ให้บริ ษทั เสนอขายหุ ้ นที ออกใหม่ (ระหว่างวันที 13 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที 21 พฤศจิกายน 2560) โดยราคาที นํามาถัวเฉลียดังกล่าวเป็ นราคาเฉลียของการซื อขายหุ ้ นในแต่ละวัน โดยราคาตลาด
เท่ากับ 0.65 บาท ทังนี ราคาเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นที 0.60 บาทคิ ดเป็ นส่ วนลดร้ อยละ 7.69 จากราคาตลาดซึงเท่ากับ 0.65
บาท
ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 1 ได้แสดงความเห็ นว่า บริ ษทั ประกันภัยส่ วนใหญ่ทีประสบวิกฤตการณ์เช่นเดียวกับ กรณี ของบริ ษทั
นี ต่างสามารถแก้ไขปั ญหาและผลประกอบการ และผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวมาได้ เหตุ ใดบริ ษทั นี จึงยังไม่สามารถแก้ไขผล
ขาดทุ นที เกิดจากวิกฤติ การณ์ดงั กล่าวได้ และตามที ได้ชีแจงว่านักลงทุ นรายใหม่ทงั 4 รายจะสามารถส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจของบริ ษทั ในด้านอสังหาริ มทรัพย์นนั หมายถึงบริ ษทั จะหันไปทําธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์โดยไม่ทาํ ธุ ร กิจประกันภัย
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หรื ออย่างไร นอกจากนี นักลงทุ นทัง 4 รายที ได้รับการจัดสรรเสนอขายหุ ้ นดังกล่าวจะมีบทบาทเข้ามาเกียวข้องในการ
บริ หารงานบริ ษทั หรื อไม่อย่างไร และบริ ษทั มีนโยบายในการแก้ไขปั ญหาทางอืนหรื อไม่ เช่น การควบรวมกิจการ ใน
ประการสุ ดท้ายการเพิมทุ นในครังนี จะเพียงพอกับ การแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั หรื อไม่
นายสถาพร เปาทอง กรรมการบริ หาร ได้ตอบข้อถามของผู้ถือหุ ้ นว่า บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยแต่ละบริ ษทั ต่างก็มี
องค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ ในการดําเนิ นธุ รกิจที แตกต่างกัน และไม่สามารถที จะนํามาเปรี ยบเที ยบกันได้ แต่แม้กระนันก็
จะขอยกตัวอย่างบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยรายใหญ่รายหนึ งซึ งเดิ มอยูใ่ นเครื อของธนาคารพาณิ ชย์
ซึ งหลังจากประสบ
วิกฤติ การณ์มาเช่นเดี ยวกับบริ ษทั ก็ต้ องแก้ไขปั ญหาด้วยการเพิมทุ นกว่า 6,000 ล้านบาท แต่ในท้ายที สุ ดหุ ้ นที ถูกถื อโดย
ธนาคารพาณิ ชย์ดงั กล่าวก็ยงั ต้องเปลียนมือไปยังผู้ถือหุ ้ นกลุ ่มใหม่ แต่ในส่ วนของบริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด
(มหาชน) เองนัน ก็มีวิธีการแก้ไขปั ญหาในรู ปแบบเฉพาะของตนเอง โดยพยายามหาวิธี การอืนๆ นอกเหนื อจากการเพิมทุ น
มาแก้ไขปั ญหาก่อนเพือไม่เป็ นการรบกวนผูถ้ ือหุ ้ น จนในท้ายที สุ ดเมือเห็นว่ามีความจําเป็ นจึงต้ องเพิมทุ นจดทะเบี ยนตามที
ได้เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้ นในครังนี ในส่ วนที ผูถ้ ือหุ ้ นได้สอบถามในเรื องเกียวกับ อสังหาริ มทรั พย์นัน ขอเรี ยนชี แจงเพื อความเข้าใจ
ว่า หมายถึงงานด้านการรับประกันภัย อสังหาทรัพย์ ซึ งเป็ นส่ วนที บริ ษทั จะทําเพิมขึ นในอนาคต เนื องจากนักลงทุ นรายใหม่
ดังกล่าวบางท่านมีศกั ยภาพที จะเพิมงานรับประกันภัยในด้านนี แก่บริ ษทั
นายบุ ณยรักษ์ วิสุทธิ ผล ประธานกรรมการบริ หารและรั กษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ชีแจงตอบข้อถามของผูถ้ ือ
หุ ้ นเพิมเติ มว่า จนถึงขณะนี บริ ษทั ยังไม่ได้มีการเจรจาหรื อหารื อในประเด็นเรื องที จะให้ผู้ถือหุ ้ นรายใหม่เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารกิจการของบริ ษทั แต่อย่างใด แต่ภายในบริ ษทั เองก็ได้มี การเปลียนแปลงหลายประการ ทังในระดับบริ หารรวมทัง
ในคณะกรรมการบริ ษทั ทังนี เมือพิจารณาถึงผลประกอบการในอดี ตที ผ่านมาซึ งมีผลกําไรมาโดยตลอดจนเริ มมีผลขาดทุ น
เมือต้องประสบกับ วิกฤตการณ์ต่างๆ ตามที เรี ยนให้ ทราบแล้ว จึงคาดว่าจากการเพิมทุ นในครังนี จะสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ
และพลิ กฟื นผลประกอบการของบริ ษทั ให้ดีขึนได้
เมือไม่มีผถู้ ือหุ ้ นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็ นเพิ มเติ ม เลขานุ การคณะกรรมการจึงได้ขอให้ทีประชุ มลงมติ
ว่าเห็ นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยกับความเห็ นของคณะกรรมการในวาระนี ตามที ได้แถลงให้ ทราบข้างต้น หรื อของดออกเสี ยง
เลขานุ การคณะกรรมการได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า ในระหว่างการพิ จารณาในวาระนี ได้มีผถู้ ือหุ ้ นเข้าร่ วมประชุ มเพิ ม
รวมเป็ น 91 ราย นับเป็ นจํานวนหุ ้ นได้ทงั สิ น 595,698,938 หุ ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.89 ของจํานวนหุ ้ นทังหมดของบริ ษทั ที ได้
ออกจําหน่ายแล้ว
ผลการลงมติ ของที ประชุ มเป็ นดังนี
99.9630

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

ไม่เห็นด้วย

595,478,417 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
170,521 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0286

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

งดออกเสี ยง

50,000 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0084

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

เห็นด้วย

จึงสรุ ปว่า ที ประชุ มได้มีมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนให้ จดั สรรและ
เสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นให้ แ ก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามความเห็ นของคณะกรรมการตามรายละเอียดที
เลขานุ การคณะกรรมการได้แถลงข้างต้น
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วาระที 5

เพือพิจารณามอบอํานาจให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อ บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้
มีอํานาจในการดําเนินการต่ างๆ ทีเกียวข้ อ งกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด

เลขานุ การคณะกรรมการ ได้แถลงต่อที ประชุ มว่า เพือให้ในการดําเนิ นการต่างๆ ที เกียวข้องกับ การดําเนิ นการจด
ทะเบี ยนลดทุ น
เพิมทุ น
และจัดสรรเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นให้ แก่บุคคลในวงจํากัดเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย
คณะกรรมการมีความเห็ นว่า สมควรเสนอต่อที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ครังที 1/2560 เพือพิจารณามอบอํานาจให้ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรื อ บุ คคลที ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นการต่างๆ ที เกียวข้องกับการ
เสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นให้ แ ก่บุคคลในวงจํากัด ซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(ก) พิจารณากําหนดรายละเอียดที เกียวข้องกับการเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ น เช่น วิธีการจองซื อหุ ้ นสามัญเพิม
ทุ น ระยะเวลาเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ น วิธีการชําระราคา รวมทังเงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ที เกียวข้อง
(ข) เจรจา จัดทํา ตกลง ลงนาม และ/หรื อ แก้ไขเพิมเติ ม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที เกียวข้ อง รวมทัง
ดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับ การจัดสรรหุ ้ นสามัญเพิมทุ นของบริ ษทั การจด
ทะเบี ยนเพิ มทุ นต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และการนําหุ ้ นสามัญเพิมทุ นเข้า จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการดําเนิ นการติ ดต่อ และการยืนคําขออนุ ญาต รวมทังเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อ
หน่วยงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อ หน่ วยงานอืนใดที เกียวข้องตามที จําเป็ นและสมควรและเป็ นไปตามที กฎหมายหรื อ
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกําหนด
เลขานุ การคณะกรรมการได้สอบถามที ประชุ มแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ ้ นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความเห็ นเพิมเติ มใน
วาระนี จึงได้ขอให้ทีประชุ มลงมติ วา่ เห็ นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยกับความเห็ นของคณะกรรมการในวาระนี ตามที ได้แถลงให้
ทราบข้างต้น หรื อของดออกเสี ยง
ผลการลงมติ ของที ประชุ มเป็ นดังนี
99.9711

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

ไม่เห็นด้วย

595,526,852 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
122,086 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0205

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

งดออกเสี ยง

50,000 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0084

ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม

เห็นด้วย

จึงสรุ ปว่า ที ประชุ มได้มีมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ ้ นที มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนให้ มอบอํานาจ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ บุ คคลที ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นการต่างๆ ที
เกียวข้องกับการเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิมทุ นให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตามความเห็ นของคณะกรรมการตามรายละเอียดที
เลขานุ การคณะกรรมการได้แถลงข้างต้น
วาระที 6

เรื องอืนๆ

เลขานุ การคณะกรรมการ ได้แถลงต่อที ประชุ มว่า ที ประชุ มได้ พิจารณาในวาระต่างๆ ตังแต่วาระที 1 – 5 ตามที
กําหนดในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ มมาจนเสร็ จสิ นแล้ว ถัดไปเป็ นวาระที 6 เรื องอืนๆ เพือเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ ้ นได้แสดง
ความคิ ดเห็ นเพิมเติ มจากวาระการประชุ มที ได้พิ จารณามาแล้ว
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ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 3 ได้แสดงความเห็ นว่า ในการนับคะแนนเสี ยง กรณี ทีมีผขู้ องดออกเสี ยง เห็ นว่าไม่ค วรนําคะแนนที
งดออกเสี ยงดังกล่าวมานับเป็ นคะแนนเสี ยงที ออกเสี ยงลงคะแนน ในอีกประการหนึ งเมือพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินของ
บริ ษทั ประเด็นที ทําให้ บริ ษทั มีผลประกอบการขาดทุ นอันหนึ งคื อ ค่ าสิ นไหมทดแทนที เพิมขึ นจาก 136.73 ล้านบาทในปี
2558 มาเป็ น 303.62 บาทในปี 2559 จึงต้องการทราบว่าตัวเลขค่าสิ นไหมทดแทนในปี 2560 นี อยูใ่ นระดับ ใด ซึ งหากตัวเลข
ค่าสิ นไหมทดแทนนี ลดลงแล้ว ก็จะทําให้ ผลประกอบการของบริ ษทั ดี ขึน ซึ งจะส่ งให้ ร าคาหุ ้ นข องบริ ษัท ดี ขึ น ซึ งหากเป็ น
เช่นนัน ผูไ้ ด้รั บ ประโยชน์ต รงนี ก็คื อผู้ถือหุ ้ นรายใหม่ที เพิงได้ รั บ การจัด สรรเสนอขายหุ ้ น โดยผู้ถือหุ ้ นเดิ มจะไม่ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ส่วนนี
เลขานุ การคณะกรรมการ ได้ตอบข้อแสดงความเห็ นของผูถ้ ือหุ ้ นในประเด็นเรื องไม่ควรนําคะแนนที ของดออก
เสี ยงมานับรวมเป็ นคะแนนเสี ยงที ออกเสี ยงลงคะแนนว่า จะได้น ําเรื องนี ไปพิจารณาหารื อในคณะกรรมการ
นายสถาพร เปาทอง กรรมการบริ หาร ได้ตอบข้อถามของผู้ถือหุ ้ นว่า ในส่ วนของค่าสิ นไหมที เพิมขึ นนันจะ
ประกอบด้วย ค่าสิ นไหมที เพิมขึ นเนื องจากอัตราค่าสิ นไหมที เพิมขึ น (Loss Ratio) และค่าสิ นไหมที เพิมขึ นเนื องจากการตัง
สํารองตามมาตรฐานการตังสํารอง เมือพิจารณาจากผลประกอบการในไตรมาสที 1 – 3 ของปี นี บริ ษทั ยังมีผลขาดทุ นอยู่ จึง
เป็ นเหตุให้ต้องขอเสนอผูถ้ ือหุ ้ นเพื ออนุ มตั ิ ให้เพิมทุ นในครังนี ส่ วนไตรมาสที 4 นันยังไม่ทราบผลประกอบการเนื องจากยังมี
ตัวเลขหลายรายการที ต้องผ่านการคํานวณและรับรองจากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ก่อน
ผูถ้ ือหุ ้ นท่านที 4 ได้สอบถามว่า ตามตัวเลขการตังสํารองในงบการเงิ นของบริ ษทั ซึ งมีการตังสํารองจํานวนมากนัน
หากมีการเปลียนแปลงการคํานวณ เช่น ค่าสิ นไหมที นํามาตังสํารองดังกล่าวไม่ต้องจ่ายจริ ง ก็อาจทําให้ ตวั เลขพลิ กฟื น
กลับมาทําให้ ผลประกอบการบริ ษทั ดี ขึนและมีผลต่อหุ ้ นของบริ ษทั ซึ งผูร้ ับ ประโยชน์คือผูถ้ ือหุ ้ นรายใหม่ ในขณะที ผู้ถือหุ ้ น
เดิมไม่ได้รับประโยชน์ในส่ วนนี
นายสถาพร เปาทอง กรรมการบริ หาร ได้ตอบข้อถามของผู้ถือหุ ้ นว่า สําหรับบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยแล้ว ตัวเลขการ
ตังสํารองจะต้ องมาจากการคํานวณค่า IBNR (Incurred But Not Report) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งบริ ษทั เองก็ไ ม่
สามารถควบคุมหรื อกําหนดตัวเลขของค่า IBNR นี ได้ และการตังสํ ารองนันก็เพือความมันคงของบริ ษทั ไม่ใช่เพือหวังผลต่ อ
ราคาหุ ้ นของบริ ษทั แต่อย่างใด
หลังจากนัน เลขานุ การคณะกรรมการได้สอบถามที ประชุ มแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุ ้ นท่านใดมีข้อสอบถามหรื อเสนอเรื อง
อืนใดเข้าสู่ การพิจารณาของที ประชุ มเพิมเติ ม
ประธานได้ กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้ น และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้ นทุ กท่านที เข้าร่ วมประชุ มและมีมติ ในวาระต่างๆ
ข้างต้นอีกทังขอขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้ นที ได้กรุ ณาสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นต่างๆ ซึ งถื อเป็ นประโยชน์อย่างยิงแก่บริ ษทั ที จะ
นําไปพิ จารณาเพือปรับปรุ งการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ในโอกาสต่อไป และกล่าวปิ ดประชุ ม เวลา 12.08 น.

(ลงลายมื อชื อ)
(

นายเวชช

วิศวโยธิ น
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ประธานในที ประชุ ม
)

ลงชื อ______________________________ เลขานุ การคณะกรรมการ
( นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ )
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