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ทวว. 005/2565
วันที่ 22 มีนาคม 2565
เรื่ อง
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 29/2565
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
(1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 ในรู ปแบบ QR code (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3)
(3) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
(4) ประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
(5) ประวัติผสู ้ อบบัญชีที่เสนอให้เลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)
(6) คานิยามกรรมการอิสระ
(7) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(8) แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจัดการ
(10) ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด
(มหาชน)
(11) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
(12) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น
(13) ร่ างข้อบังคับของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(14) หนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. และแบบ ข. ส าหรั บ หนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ผู ้ถื อ หุ้ น สามารถ
Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.thaivivat.co.th
(15) ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(16) แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการเข้าร่ วมการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(17) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting
(18) ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
(19) ข้อบังคับบริ ษทั (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้ง
ที่ 29 ประจาปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จดั ทา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริ ษทั ฯ ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อ
เชิ ญประชุมในครั้งนี้ ในรู ปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2 ดังสรุ ปสาระสาคัญ
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลงร้ อยละ
2564
2563
รายได้จากการรับประกันภัย
5,544.72
4,680.68
18.46
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(4,376.91)
(3,996.59)
9.52
กาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดาเนินการ
1,167.81
684.09
70.71
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(786.68)
(597.77)
31.60
กาไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
381.13
86.31
86.32
รายได้จากการลงทุน
196.33
4.94
3,874.29
รายได้อื่น
13.10
8.02
63.34
ค่าใช้จ่ายอื่น
(0.79)
(3.26)
(75.77)
กาไรจากการดาเนินงาน
589.77
96.02
514.22
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(117.77)
(18.35)
541.80
กาไรสาหรับปี
472.00
77.67
507.70
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อรับทราบผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ข้อ 37 ได้กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุ มัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้จัดทางบดุ ลและงบกาไรขาดทุน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขแล้ว ดังปรากฎอยู่ใน
รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้ ตาม
รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 34 กาหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมาย
ไว้เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงินจานวน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรงดการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีทุน
สารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนดแล้ว
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (บาท)
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
จานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
รวม จานวนปันผลจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

ครั้งที่ 29/2565 (ปี 2564)
484,631,685
1.60
303,000,000
0.70
212,100,000
43.77%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ครั้งที่ 28/2564 (ปี 2563)
78,439,615
0.26
303,000,000
0.20
60,600,000
77.26%

ครั้งที่ 27/2563 (ปี 2562)
116,088,489
0.38
303,000,000
0.20
60,600,000
52.20%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้จานวน 484,631,685 บาท โดยไม่
มี ขาดทุนสะสมยกมา บริ ษทั ฯ เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มัติให้จ่ายปั นผลจากผลการ
ด าเนิ น งานปี 2564 ในอัต ราหุ้ น ละ 0.70 บาท (เจ็ ด สิ บ สตางค์) รวมมู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น 212,100,000 บาท โดยเงิ น ปั นผล
ดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ในส่ วนที่ เ สี ย ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัต ราร้ อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ื อหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา
สามารถนาไปเครดิตภาษีเงินปั นผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที่
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ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 43.77 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ซึ่ งเป็ นอัตราที่ เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปัน
ผลที่กาหนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผูถ้ ือหุ้นจะได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการรั บเงิ นปั นผล และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2565
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อที่ 14 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งเนื่องจากครบวาระ
เป็ นจานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของทุกปี ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2565 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งจานวนสามท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล กรรมการ
3. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นและเสนอชื่ อบุคคลเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 พฤศจิ กายน 2564 ถึ งวันที่ 31
มกราคม 2565 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยนั้น
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ แต่
อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่ งครบ
กาหนดออกตามวาระในปี นี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และมี ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนายต่อไปนี้
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล กรรมการ
3. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ
ทั้งนี้ มีกรรมการหนึ่ งท่านมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิ ยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับ
ข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6 โดย
ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 3
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สาหรับการเสนอชื่ อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ งแม้จะ
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็ นเวลา 17 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีวาระรวม 20 ปี นั้น เนื่องจาก นาย
พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาและ
ทาให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระ
ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองแล้วเห็นว่า กรรมการ
ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการอิสระใหม่ เข้ าแทนตาแหน่ งกรรมการอิสระเดิม
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่นายชลอ เฟื่ องอารมย์ อดีตกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้
ครบวาระและแจ้งไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 และบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผูใ้ ดดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนั้น คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
ใหม่แทนตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ว่างลง และพิจารณาแล้วเห็นว่า นางพูนทรัพย์ สกุณี เป็ นบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ อีกทั้งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่ต่างออกไป ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ที่หลากหลาย สร้างมุมมองที่แตกต่าง สร้างประสิ ทธิ ภาพในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี จึ งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้ง นางพูนทรัพย์ สกุณี เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนนายชลอ เฟื่ องอารมย์ โดยประวัติของ
กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นกรรมการอิสระที่ สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองแล้วเห็นว่านาง พูน
ทรั พย์ สกุณี มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งนางพูนทรัพย์ สกุณี เข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว
เห็ น สมควรเสนอต่อ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้น าเงิ นจานวนไม่เกิ น
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5,000,000 บาท มาจ่ า ยเป็ นค่ า บ าเหน็ จ โดยแยกเป็ นค่ า บ าเหน็ จ คณะกรรมการ 4,000,000 บาท และค่ า บ าเหน็ จ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั้นขออนุมตั ิค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยสาหรับกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าบาเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
2. ค่าบาเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
3. ค่าบาเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
5. ค่ าบาเหน็จกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
4. คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ปี 2565
4,000,000
9
1,000,000
3
3
3
3

ปี 2564
4,000,000
8
1,000,000
3
3
3
3

ปี 2563
4,000,000
9
1,000,000
4
4
3
3

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาอนุ มัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ
คะแนนเสี ย งส าหรั บ การอนุ มั ติ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 28 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ซึ่งได้ครบกาหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2565 โดยเสนอให้
1) นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรื อ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของผูส้ อบบัญชีตาม
เอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5) โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและ
ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจาปี 2565
เป็ นจานวนเงิน 2,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
3. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31
ธันวาคม
รวมทั้งสิ้นเป็ นเงิน

ปี 2565
1,370,000
1,020,000
180,000

ปี 2564
1,370,000
1,020,000
180,000

เพิ่มขึน้
-

ร้ อยละ
-

380,000

380,000

-

-

2,950,000

2,950,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาการปฏิ บัติ ง านของผูส้ อบบัญ ชี ปี 2564 แล้วเห็ น ว่ า ผูส้ อบบัญ ชี จ าก บริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด มีผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ประกอบกับ มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษทั ประกันภัยหลายแห่ง เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งจะทาให้มาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2565 จานวน
2,950,000 บาท ถือว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดย
กาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ
นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
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ทะเบียนเลขที่
4812
4951

5315

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัท
1
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริ ษทั
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริ ษทั
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ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางานและความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี แต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
หมายเลข 5 ตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัด
ให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงิ นของบริ ษทั รวมแล้ว 7 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มทาหน้าที่ครบ 7 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี จ าก บริ ษ ัท
สานักงานอี วาย จ ากัด คนใดคนหนึ่ ง ตามรายชื่ อ ที่ เสนอเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2565 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นจานวน 2,950,000. บาท เท่ ากับค่ าสอบบัญชีของปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความ
เห็นชอบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้ างและการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ประสงค์จะดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตาม
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุ รกิจ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจ และลดข้อจากัดด้านการลงทุน สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริ หารความ
เสี่ ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
โดยที่วาระที่ 9.1 ถึงวาระที่ 9.4 เป็ นวาระเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครั้งนี้ จะถือว่าวาระอื่นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ
อีก
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9.1

พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ และการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ การขออนุมตั ิแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) การทาคาเสนอซื้ อหุ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ การจัดตั้งบริ ษทั โฮลดิ้งส์ข้ ึนใหม่ และการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยสาระสาคัญของแผนการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั โฮล
ดิ้งส์ในรู ปแบบบริ ษทั มหาชนจากัด ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ไทยวิวฒั น์ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)” (“บริ ษทั โฮลดิ้งส์”) เพื่อ
ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั โฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับ
หุ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ และภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เสร็ จสิ้ น บริ ษทั โฮลดิง้ ส์จะดาเนินการยื่นขอนาหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิง้ ส์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นรู ปแบบการประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นใน
บริ ษทั อื่น (Holding Company) จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพิม่ ความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิม่ ความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจ และลดข้ อจากัดด้ านการลงทุน
การปรับโครงสร้างบริ ษทั ฯ ให้เป็ นรู ปแบบการประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
จะทาให้บริ ษทั โฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวใน
การขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (Capital Adequacy Ratio :
CAR) ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมทุนหรื อ
พันธมิตรทางธุ รกิจซึ่ งเป็ นบุคคล และ/หรื อบริ ษทั ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุ นหรื อมีความ
คล่ อ งตัว ในการเลื อกลงทุนในธุ รกิ จของบริ ษทั โฮลดิ้ง ส์ อี ก ทั้ง การมี ผูร้ ่ ว มทุน หรื อ พันธมิ ตรทางธุ รกิ จที่ มีความ
เชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ ยงจากการลงทุนของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง
อนึ่ ง การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ของบริ ษ ัท ฯ ในปั จ จุ บัน อยู่ ภ ายใต้ก ารกากับ ดู แ ลของส านักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“สานักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศสานักงาน
คปภ. เรื่ องการลงทุนประกอบธุ รกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งมี
ข้อจากัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริ ษทั จากัดได้เกินร้อยละ 10
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ของจานวนตราสารทุนที่ออกจาหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั จากัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น
และตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจานวนตราสาร
ทุนที่ออกจาหน่ายทั้งหมดของผูอ้ อกนั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวม
ทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ.
กาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสิ นทรัพย์บางประเภทตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด เช่น บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรื อไม่ได้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้การขยายธุรกิจหรื อการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั เป็ นไปอย่างจากัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจากัด
ด้านการลงทุนดังกล่าวได้
2. สามารถแบ่ งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้ อย่างชัดเจน
การปรั บ โครงสร้ า งในลัก ษณะของบริ ษ ัท โฮลดิ้ ง ส์ จ ะท าให้ บ ริ ษ ัท โฮลดิ้ ง ส์ ส ามารถแบ่ ง แยกขอบเขตการ
ดาเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน คปภ.
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้
3.1 บริ ษทั โฮลดิ้งส์สามารถบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกลุ่มธุ รกิจ โดยตั้งหน่ วยงานเพื่อให้ก าร
สนับสนุนแก่บริ ษทั อื่นในเครื อ เช่น การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริ การด้านการบัญชี
การเงิน การให้บริ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริ ห ารธุ รกิ จให้ ส ามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ภายใต้ก าร
บริ หารงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งจะส่ งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นาไปสู่ ผล
การดาเนินงานที่ดีให้กบั บริ ษทั โฮลดิ้งส์ในอนาคต
3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละธุ รกิจ เนื่ องจากแต่ละธุ รกิจสามารถกาหนดขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุ คลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โฮลดิ้งส์มี
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายและการบริ หารกลุ่มธุ รกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ
กลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
แต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่ งผลให้ผบู ้ ริ หารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และโปร่ งใส
ขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั โฮลดิ้งส์ในรู ปแบบบริ ษทั มหาชนจากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน
10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
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และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นเริ่ มแรกและมีสัดส่ วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริ ษทั โฮลดิ้งส์
จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่ วนนี้ ท้ งั หมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้ว
เสร็ จ
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริ ษทั โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริ ษทั โฮลดิ้งส์จะทา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ และทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
3. ภายหลัง จากสิ้ น สุ ด ระยะเวลารั บซื้ อหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท โฮลดิ้ งส์ จะดาเนิ นการยื่ นขอนาหุ้นสามัญของบริ ษทั
โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะถูกเพิก
ถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ การดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้น ในวาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่ งรวมถึงการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง อย่างไรก็ตาม หากก่ อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีการแก้ไขข้อบังคับหรื อประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสี ยงที่จะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้การได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปด้วยคะแนนเสี ยง
ตามที่ขอ้ บังคับหรื อประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกาหนด ตามนัยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
3. บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ และเกี่ ยวกับการที่หลักทรั พย์ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่ยื่นขออนุ ญาตในครั้ งนี้ จะจดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการ
ยื่นคาขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา
อนุมตั ิการเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ต่อไป
5. บริ ษทั โฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ที่มาตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นของบริ ษทั ฯ
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9.2

9.3

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรั บโครงสร้ างการถื อหุ้นและการจัดการ ซึ่ งรวมถึ งการกากับดู แลกิ จการและการ
บริ ห ารงาน และการด าเนิ น การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งปรากฏตามเอกสารสิ่ ง ที่ ส่ งมาด้ ว ยหมายเลข 8 ในการนี้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 9 และ
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 10
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ
คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้ น ทั้ง หมดของผู ้ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาอนุ มัติการขอเพิกถอนหุ้ นของบริ ษัทฯ จากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ เพื่ อให้
สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรั บโครงสร้างการถื อหุ้นและการ
จัดการ เนื่องจากภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของบริ ษทั ฯ แล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการขอเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษทั โฮลดิ้งส์จะดาเนินการ
ขออนุญาตนาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
อนึ่ง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 8
และรายละเอียดแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่
ส่ งมาด้ วยหมายเลข 11 นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีความเห็นของกรรมการ
อิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 12
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ
คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้ น ทั้ง หมดของผู ้ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการ
จัดการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่ งจะมีบริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
โดยเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริ ษทั โฮลดิ้งส์
รายละเอียดร่ างข้อบังคับของบริ ษทั ฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย
หมายเลข 13
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ
คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้ น ทั้ง หมดของผู ้ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจซึ่งเกี่ยวข้ องกับแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้ น อนุ มัติ การมอบอานาจซึ่ งเกี่ ย วข้องกับการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กาหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง
การขออนุญาตและการดาเนินการใด ๆ
2. เข้าทา ลงนาม เจรจา กาหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรื อสัญญาใด ๆ
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานของรัฐ หรื อบุคคลหรื อองค์กรใด ๆ
4. ดาเนิ นการขออนุญาตเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และการนาหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
5. กระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแล้วเสร็ จ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 พร้อมกันนี้ บริ ษทั ฯ ได้
แนบเอกสารตามรายการสิ่ งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จดั ทารายงานข้อมูลประจาปี รายงานและงบ
การเงินปี 2564 ในรู ปแบบ QR code ซึ่งหากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสื อเชิญประชุม รายงานข้อมูลประจาปี
รายงานและงบการเงินในรู ปเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 026950808 หรื อ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จึงขอเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุมตามหนังสื อมอบฉันทะที่ได้แนบมา
ด้วยนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ครั้งที่ 28/2564
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เริ่ มประชุมเวลา 15.00 น.
มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมดังนี้
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
2
ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
1,112,328
หุ้น
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
30
ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
225,373,968
หุ้น
รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 32
ราย รวมจานวนหุ้นได้
226,486,296
หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 74.75 ของจานวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อที่ 29 ซึ่ งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่าย
ได้
การเข้ าประชุม เลขาที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุ้นในวันนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ ยง
จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุ ม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุ ข และ
หน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการ
ชัว่ คราว (ฉบับที่ 25) ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 หรื อจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นบริ ษทั ฯ มีความ
จาเป็ นต้องจากัดจานวนผูท้ ี่จะเข้าร่ วมการประชุมเพียง 20 ท่านเท่านั้น โดยบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มช่องให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เข้า
ร่ วมการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้อย่างครบถ้วน
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม เลขาที่ประชุมได้แนะนาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดงั
รายนามต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 ได้แก่
1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
2.นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็ นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ้น
กรรมการที่เข้าร่ วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
5. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
6. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม
1. นายชลอ เฟื่ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
เนื่องจากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ
2. นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
เนื่องจากปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่เรื่ องการงดเดินทางข้ามจังหวัด
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 6 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
2. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
3. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
4. นายอานนท์ รังสิ มาพรนุกูล
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
5. นายสุ ชีพ หลักทอง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ สมุห์บญั ชี
6. นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม ตัวแทนจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วม
ประชุม จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
หุ้นส่วน
2.นางสาวกิตติยา วรุ ตตะโมนันทะ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้เชิญ คุณบุษราพรรณ ผดุงบุตร ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยง
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
เลขาที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็น
ด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดาเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที่ไม่
เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงดังกล่าวออกจากจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบ หาก
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผูถ้ ือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นาเสนอ
สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งผูม้ อบฉันทะกาหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที่ผู ้
มอบฉันทะกาหนด
ที่ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
การเลือกประธานที่ประชุม นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู ้
ถือหุ้นด้วย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากท่านประธานกรรมการมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ รวมกับครบวาระและไม่ประสงค์ต่อ
วาระจึงไม่เข้าร่ วมการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตนเองทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดคัดค้าน
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ครั้งที่
28/2564 และ ดาเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 27/2563 ประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ โดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
ประธานฯได้แจ้งกับที่ประชุ มว่า ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที่ ผ่านมา มี รายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ้น ซึ่ งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว จึงขอสรุ ปผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2563 ดังนี้
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลงร้ อยละ
2563
2562
รายได้จากการรับประกันภัย
4,680.68
3,736.28
25.28
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(3,996.60)
(3,209.21)
24.54
กาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
684.08
527.07
29.79
ดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(597.77)
(542.19)
10.25
กาไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
86.31
(15.12)
(671.21)
รายได้จากการลงทุน
4.94
136.73
(96.39)
รายได้อื่น
8.02
14.53
(44.84)
ค่าใช้จ่ายอื่น
(3.26)
0.00
กาไรจากการดาเนินงาน
96.01
136.14
(29.49)
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(18.35)
(23.98)
(23.48)
กาไรสาหรับปี
77.66
112.16
(30.77)
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ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย จานวน 4,680.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 944.40 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.28 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 3,996.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 787.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
24.54 ส่ งผลให้ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 684.08 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 157.01 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.79 สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 55.48 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 10.25 ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลกาไรจากการรับประกันภัย 86.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 101.42 ล้าน
บาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ่งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย
โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2563 มีรายได้จากการลงทุน 4.94 ล้านบาท หรื อลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 96.39 อันเนื่ องมาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัว่ โลก ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ทาให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ลงทุนมีความผัน
ผวนเป็ นอย่างมาก
จากรายการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานในปี 2563 จานวน
96.01 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 40.13 ล้านบาท พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 จานวน 18.35 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 5.63 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิสาหรับปี จานวน 77.66 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2562 จานวน 34.50 ล้านบาท
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 โดยในวาระนี้ไม่มีการ
ลงคะแนนเสี ยงเนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับการรับรองจากผูส้ อบบัญชี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
สิ นทรัพย์และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562
332.68
225.30
754.29
610.38
606.25
677.02
4,567.06
3,786.34
332.45
327.89

เปลี่ยนแปลงร้ อยละ
47.66
23.58
(10.45)
20.62
1.39
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อื่นๆ
1,252.57
903.79
38.59
รวมสินทรัพย์
7,845.30
6,530.72
20.13
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
459.78
470.39
(2.26)
สารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,972.57
1,492.51
32.16
สารองเบี้ยประกันภัย
3,050.59
2,336.17
30.58
อื่นๆ
1,016.60
918.08
10.73
รวมหนีส้ ิน
6,499.54
5,217.15
24.58
ส่ วนของเจ้ าของ
1,345.76
1,313.57
2.45
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,845.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,314.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.13 จากปี
ก่ อ น รายการสิ น ทรั พ ย์ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ คื อ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น 107.38 ล้า นบาท เบี้ ย
ประกันภัยค้างรับเพิ่มขึ้นจานวน 143.91 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้นจานวน 780.72 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวม 6,499.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,282.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.58 จากปี ก่อน
รายการสิ นทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น 1,194.48 ล้านบาท เป็ นผลมาจากสารอง
สิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 480.06 ล้านบาท และสารองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 714.42 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,345.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.19 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.45 จากปี
ก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 77.66 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ 121.15 ล้านบาท ทาให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด 43.49 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ นทรัพย์ลงทุน
ลดลงจากปี ก่อน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
ร้อยละ 287.35 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรื อคิดเป็ นประมาณ 2.39 เท่า
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ มีกาหนดต่ออายุการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต ในปี 2565
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2563 โดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้
ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี -
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และ อนุมัติเงินปันผล
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที่ 34 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็ นเงิ น 30.3 ล้านบาท
คณะกรรมการของบริ ษ ัทฯจึ งมี มติ เสนอว่ า เนื่ อ งจากเงิ นทุน สารองของบริ ษทั ฯมี เ ท่ากับจานวนที่ กาหนดตามข้อ บังคับ จึ ง ไม่
จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารอง
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 78.44 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุ มัติให้จ่ายปั นผล จากผลการดาเนิ นงานในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ .20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้ น
60,600,000 บาท (หกสิ บล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 77.26 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ซึ่ งเป็ นอัตราที่เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กาหนดให้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ครั้งที่ 28/2564 (ปี 2563) ครั้งที่ 27/2563 (ปี 2562) ครั้งที่ 26/2562 (ปี 2561)
กาไรสุ ทธิ (บาท)
78,439,615
116,088,489
115,370,517
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
0.26
0.38
0.38
จานวนหุ้น (หุ้น)
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
0.20
0.20
0.20
รวม จานวนปันผลจ่าย (บาท)
60,600,000
60,600,000
60,600,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ
77.26%
52.20%
52.53%
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล โดยมติในวาระนี้
ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านในซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี -
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วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน มี ห ลัก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
โดยให้พิจารณาตามความจาเป็ นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรั กษากรรมการที่มี
คุณสมบัติตามความต้องการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนจึงเสนอให้นาเงินจานวน 5,000,000
บาท มาจ่ายเป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ โดยจานวน 4,000,000 เป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ และ จานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่า
บาเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุม
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
4,000,000 4,000,000
3,480,000
1. ค่าบาเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
8
9
9
640,000
2. ค่าบาเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 1,000,000 1,000,000
จานวนกรรมการ
4
4
3
3.ค่าบาเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
3
3
4
4. ค่าบาเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
3
3
3
5. ค่าบาเหน็จกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
(บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
3
3
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
30,000
30,000
30,000
- กรรมการ
20,000
20,000
20,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
20,000
- กรรมการ
20,000
20,000
20,000
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
20,000
- กรรมการ
20,000
20,000
20,000
4 คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
20,000
- กรรมการ
20,000
20,000
20,000
5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
- กรรมการ
20,000
20,000
* ไม่ มีค่าตอบแทนอื่น
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าบาเหน็จกรรมการ โดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า2ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าบาเหน็จกรรมการจานวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ โดยจานวน
4,000,000 เป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ และ จานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่าบาเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ว่า ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ ก ครั้ ง
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2564 มีกรรมการครบกาหนดที่จะต้อง
ออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. นายชลอ เฟื่ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต้งั แต่วนั ที่
4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯแต่อย่างใด
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็น
ว่ากรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระในปี นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ทั้งสองท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนายต่อไปนี้
1. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับนายชลอ เฟื่ องอารมย์ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอีก 1 ท่านนั้นไม่ประสงค์จะรับตาแหน่งกรรมการในวาระต่อไป
เนื่องจากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ
จึงขอเสนอชื่อ นางปราณี ภาษีผล และนายถวัลย์ วิรานนท์ เข้ารับเลือกตั้งกลับเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งกรรมการ
ทั้ง 2 ท่านไม่มีการประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้มีกรรมการหนึ่งท่านมี คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้
เท่ากับ ข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติ
ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
สาหรับการเสนอชื่อ นางปราณี ภาษีผล ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมี
วาระรวม 9 ปี ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในซึ่งจะมี
ส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาและทาให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายและมีการสอบทานการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ่งวาระ
เป็ นรายบุคคลโดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งกับที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าสาหรับวิธีการลงมติในวาระนี้ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้น
ลงมติออกเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเลือกผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อท่านใดเข้าดารงตาแหน่งของบริ ษทั โปรด
ทาเครื่ องหมายถูกหรื อกากบาทลงในช่อง “เห็นด้วย” ในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 6 จาก
ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านในคราวเดียว กรณี ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือเป็ นการงดออกเสี ยง โดยจานวนเสี ยงที่งด
ออกเสี ยง และบัตรเสี ยจะไม่นามารวมในการนับคะแนน
เนื่องจากคุณถวัลย์ วิรานนท์ ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ 18,000 หุ้น เพื่อความโปร่ งใสในวาระนี้จึงของดออกเสี ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
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นางปราณี ภาษีผล
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี นายถวัลย์ วิรานนท์
เห็นด้วย 226,468,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9921 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง 18,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0079 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผา่ นการพิจารณา แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นครั้งที่ 27 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 ซึ่งบัดนี้ครบกาหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564 โดยเสนอให้
1) นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรื อ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้าที่ได้ ให้มอบหมายผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที่
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมทาหน้าที่ครบ 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5
รอบปี บัญชีติดต่อกัน
และขอเรี ยนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผูส้ อบบัญชีจากสานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย
โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีท้งั 3 ท่านได้นาส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกันหนังสื อเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที่
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
4812
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
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ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
5315
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,950,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2564
ปี 2563 เพิ่มขึ้น ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯ สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
1,370,000 1,370,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
1,020,000 1,020,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
180,000
180,000
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
380,000
380,000
ณ 31 ธันวาคม
รวมทั้งสิ้นเป็ นเงิน
2,950,000 2,950,000
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลงานของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา แล้วเห็นว่า บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด มี
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ มีความรอบรู ้ในธุรกิจ ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในเรื่ องระบบงานบัญชีกบั บริ ษทั และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2564 จานวน 2,950,000.- บาท ถือว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
และขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทั้ง 3 ท่าน ด้วย
ค่าตอบแทน 2,950,000บาท
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน โดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาส
ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คือ นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ หรื อ
นางสาวรั ชดา ยงสวัสดิ์ วาณิ ชย์ หรื อ นางสาวรรณวิ ไล เพชรสร้ าง เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กับบริ ษทั ฯ ในปี 2564 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,950,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการออกพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราช
กาหนด”) และมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนดไว้ในพระราชกาหนดดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม่ดงั ต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บคุ คลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสาคัญของการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็จสมบูรณ์
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน
ข้ อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีร องประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ ก รรมการซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ข้ อบังคับที่ขอเสนอให้ มีการแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ ว่าจะเป็ นการประชุม
ในที่ ป ระชุ มแห่ งเดี ย วกั น หรื อเป็ นการประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึ งจะเป็ นองค์ประชุ ม ใน
กรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ มเลื อก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการแต่ ละครั้ง ประธานในที่
ประชุ มอาจกาหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ดาเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
โดยการจัดการประชุมด้ วยวิธีดังกล่าวต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ ที่ใช้ บังคับในขณะนั้น และให้ ถือว่ าการประชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมีผลเช่ น เดียวกัน
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ข้ อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู ้ ถื อ หุ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุ ดแต่ จ ะ
เห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ าย
ได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามที่ผถู ้ ือหุ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่
บังคับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยอัน จ าเป็ นที่ เ กิ ด จากการจัด ให้ มี ก าร
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ้ น จัด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ้ น มาร่ ว ม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ้ น ที่ จัด ประชุ ม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุ ม
ดังกล่าว
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กับการประชุ มคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ มในที่ป ระชุ ม
แห่ งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้ อบังคับนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงในการลงคะแนน
เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อ ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้ อยละสิ บ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุ้นภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามที่ ผูถ้ ื อหุ้นร้ องขอ ผูถ้ ื อหุ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ื อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่
บังคับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่
วัน ครบก าหนดระยะเวลา ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ้ น จั ด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ้ น มาร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ้ น ที่ จั ด ประชุ ม
รั บผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เ กิ ดจากการจัดให้มี การประชุ ม
ดังกล่าว
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ทั้งนี้การจัดประชุ มผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุ ม
ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยการจัดการประชุ มด้ วยวิธีการ
ดังกล่ าวต้ องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ ที่ใช้ บังคับโดยอนุโลม และให้ ถือว่ าการประชุ มผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมีผลเช่ นเดียวกับการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมในที่ประชุมแห่ งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายและข้ อบังคับนี้
ข้ อที่ 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการ
ข้ อที่ 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทา
จัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา
เป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบ
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง รายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
ที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมตั ิ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
เพื่อทราบเพื่ออนุมตั ิ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความ
รวมทั้งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
เป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจะจัดส่ง
และจะจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและ
ประชุมและโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน โดยหากการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถดาเนินการโดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ซึ่ง
จะต้ องจัดส่ งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคนี้
ข้ อที่ 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับ ข้ อที่ 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที่
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้น
ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มา
ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า1 ใน 3
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์
จานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ประชุม
1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงจะจัดเป็ น
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อ
องค์ประชุม
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้า
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
หาก ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้า
ว่า การประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเมื่อผูถ้ ือหุ้นร้องขอ
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
หากว่า
การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเมื่อผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การ
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั
ประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ น
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การเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อที่ 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือ ข้ อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที่
หุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่
ประธานกรรมการเป็ นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่งมา
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมในการ เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
ออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ้น สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้น
ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ในการออกเสี ยงลงคะแนน
ให้ผถู ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผู ้
ถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้
ลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
กาหนด
ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้
เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และอนุมตั ิการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั มอบหมาย
มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมี
โอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และอนุมตั ิการมอบหมายให้บคุ คลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
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ทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม
โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรื อไม่ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุ้นได้ส่งคาถามล่วงหน้ามาดังต่อไปนี้
คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา เป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในปี 2564 มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และเป็ นการเติบโตจากช่องทางใด
ประธานฯ
บริ ษทั ฯ กาหนดเป้าหมายการเติบโตไว้เป็ น 2 หลัก ซึ่งเป็ นเป้าหมายที่กาหนดไว้ก่อนการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 รอบใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตในช่องทางการขายแบบขายตรงหรื อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สาหรับ
ด้านผลิตภัณฑ์จะเป็ นประกันอื่นๆ นอกจากกรมธรรม์รถยนต์ โดยเฉพาะประกันภัยสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นกรมธรรม์ที่ผเู ้ อาประกันภัยให้
ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบนั
คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา สอบถามเรื่ องรายได้จากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในส่วนที่เป็ นหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และมีเป้าหมายในเพิ่ม
รายได้จากการลงทุนอย่างไร
ประธานฯ
สัดส่ วนการลงทุนประเภทต่างๆ ทางบริ ษทั ฯได้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับตามประกาศเรื่ อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของสานักงาน คปภ. โดยที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการลงทุนตามประกาศฉบับดังกล่าวมาโดยตลอด
ซึ่ งการลงทุนในหุ้นจะไม่เกิน 30% ส่ วนเป้ าหมายของการเพิ่มหลักทรัพย์ลงทุน บริ ษทั ฯจะลงทุนในหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับสัดส่ วนหลักทรัพย์ลงทุนจากตลาดทุนเป็ นตลาดเงินมากขึ้น เนื่องจาก
ลักษณะตลาดเงินมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดทุน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กบั ความเสี่ ยงและความผันผวนของ
หลักทรัพย์เช่นกัน
คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา จากสถานการณ์ COVID – 19 บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง
ประธานฯ
จากสถานการณ์ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ คือ ด้วยวิธีมาตรการต่างๆ
ของภาครัฐและเอกชน ทาให้มีจานวนประชาชนที่เดินทางลดน้อยลง รวมทั้งมีการจากัดพื้นที่เดินทาง ส่ งผลให้จานวนอุบตั ิเหตุ
รถยนต์ลดลง ทาให้ค่าสิ นไหมทดแทน ทั้งค่าซ่อม และค่าสิ นไหมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าปลงศพมีจานวนลดลงเช่นกัน จึงเป็ น
ส่ วนหนึ่งทาให้บริ ษทั ฯ มีผลกาไรจากการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา ส่ วนผลกระทบด้านลบ จะกระทบต่อสถานการณ์การลงทุน ที่ทา
ให้ไม่เอื้อต่อการลงทุนในตลาดทุนเท่าที่ควร
คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์ สิทธิ์ สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19
ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทาให้ผูเ้ อาประกันภัยอาจจะยกเลิกกรมธรรม์ได้ จึงอยากทราบว่า ในปี 2563 มีผูเ้ อาประกันภัยที่ยกเลิก
กรมธรรม์มากน้อยเพียงใด และการคาดการณ์ถึงการยกเลิกกรมธรรม์ในปี 2564
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ประธานฯ อัตราการยกเลิกกรมธรรม์ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีสัดส่วนของ
กลุ่มผูเ้ อาประกันภัยที่อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างรุ นแรงจนจาเป็ นต้องหยุดประกอบกิจการจากสถานการณ์
COVID-19 มากนัก เช่น ผูป้ ระกอบการรถโดยสาร หรื อรถตูท้ ี่ใช้ในการประกอบธุ รกิจท่องเที่ยว เป็ นต้น อย่างไรก็ ตาม จากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ ในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว อัตรา GDP ลดลง ทาให้ผบู ้ ริ โภคลดการใช้จ่าย บริ ษทั ฯ
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและผลกระทบของสถานการณ์ดงั กล่าว จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะตอบโจทย์การบริ โภคของผูเ้ อา
ประกันภัยมากขึ้น คือ ประกันรถเปิ ดปิ ด แบบ Top-Up โดยเป็ นการประกันภัยรถยนต์ที่ผูเ้ อาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตาม
ระยะเวลาที่ใช้รถจริ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ อาประกัยได้ แต่ผูเ้ อาประกันภัยยังคงได้รับความคุม้ ครอง
เช่นเดิม
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 28/2564 นี้ ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบ
วาระแล้ว เมื่อไม่มีคาถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้า
ร่ วมประชุม และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 15.44 น.

ลงชื่อ
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

[Type text]
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แบบแสดงรายการข้อ มูล ประจําปี และรายงานประจําปี (แบบ - One Report)
download https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1_2564-TH.pdf

รายงานและงบการเงิน รวม

ธัน วาคม # $

download https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)
รายนามกรรมการทีต้องออกตามวาระ ได้แก่
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
/. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
7. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั<งกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 7
ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี<
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
31 ซอยอินทามระ /@ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
AB มีนาคม /@BB
CC ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมือวันที / /B ตุลาคม /[@B -ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ แต่งตั<งเมือวันที A/ พฤษภาคม /[^@
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั<ง เมือวันที / [ เมษายน 2555 - B เมษายน /[[B
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั<ง – ต่อวาระ เมือวันที / B เมษายน /[[B – 12 พฤษภาคม /[^@
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตั<ง เมือวันที / AA สิ งหาคม /[[a – ปั จจุบนั
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท 16 ปี ^ เดือน หากได้รับเลือกตั<งกลับมาในวาระนี< จะรวมเป็ น Aa ปี ^ เดือน
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 3
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ความสั มพันธ์ กับผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั<งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสั มพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่ านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั?งทีเชิ ญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั<ง– ต่อวาระ – เมือ /B ตุลาคม /[@B)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั<ง)
จํานวนครั<งทีเชิญประชุม (ครั<ง)
ปี 2564
5
4
ปี 2563
5
5
ปี /[^/
6
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั<งเมือ [ เมษายน /[[[-A/ พฤษภาคม /[^@)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั<ง)
จํานวนครั<งทีเชิญประชุม (ครั<ง)
ปี /[^@
2
5
ปี 2563
5
5
ปี 2562
7
7
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั<งเมือ AA สิ งหาคม /[[a)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั<ง)
จํานวนครั<งทีเชิญประชุม (ครั<ง)
ปี /[^@
1
1
ปี /[^7
1
1
ปี /[^/
1
1

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 3

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
94 ซอยสุ ขมุ วิท [7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
/C กุมภาพันธ์ /[f7
^/ ปี
ไทย
กรรมการผู้อํานวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
นักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่ นที 6) – สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการ
แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมือวันที 18 มิถนุ ายน /[/a – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตั<ง เมือวันที / AA สิ งหาคม /[[a – ปั จจุบนั
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงิน (CFO)
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท 36 ปี หากได้รับเลือกตั<งกลับมาในวาระนี< จะรวมเป็ น 7a ปี
การถือหุ้นในบริษัท
4,725,384 หุน้ คิดเป็ นสั ดส่ วนการถือครองหุ้น E.FG
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ความสั มพันธ์ กับผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
ภรรยานายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล (ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
น้องสาวนางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริ ษทั )
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การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั?งทีเชิ ญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมือ 18 มิถุนายน /[/a )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั<ง)
จํานวนครั<งทีเชิญประชุม (ครั<ง)
ปี /[^@
5
5
ปี /[^7
5
5
ปี /[^/
6
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั<งเมือ AA สิ งหาคม /[[a)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั<ง)
จํานวนครั<งทีเชิญประชุม (ครั<ง)
ปี /[^@
1
1
ปี 2563
1
1
ปี /[^/
1
1
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
129 ถนนเทอดไท แขวงบางยีเรื อ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
A^ มีนาคม /@a@
CA ปี
ไทย
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการ
(แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมือวันที 18 มิถนุ ายน /[/a – ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท 36 ปี หากได้รับเลือกตั<งกลับมาในวาระนี< จะรวมเป็ น 7a ปี
การถือหุ้นในบริษัท
18,000 หุ้น คิดเป็ นสั ดส่ วนการถือครองหุ้น H.HHG
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ความสั มพันธ์ กับผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
พีสาวนางสุ เทพี อัศวะธนกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ)
พีสะใภ้ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล (ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั?งทีเชิ ญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมือ 18 มิถุนายน /[/a)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั<ง)
จํานวนครั<งทีเชิญประชุม (ครั<ง)
ปี /[^@
5
5
ปี /[^7
5
5
ปี /[^/
6
6

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นางพูนทรัพย์ สกุณี
ถนนเทพคุณากร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา *+,,,
- กุมภาพันธ์ *+01
ปี
ไทย
กรรมการอิสระ

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส.) ผูน้ าํ ทีมีวิสัยทัศน์ รุ่ นที +< วิทยาลัยนักบริ หารสํานักงาน ก.พ.
หลักสู ตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที สถาบันพระปกเกล้า
หลักสู ตรการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่ นที 0 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง : ผูบ้ ริ หารส่ วนราชการ (นบส.*) วิทยาลัยนักบริ หารสํานักงาน ก.พ.
หลักสู ตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครอง (บยป.+) วิทยาลัยการปกครอง ศาลปกครอง
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
2554 - รองอธิบดี (นักบริ หาร ระดับต้น) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2555 - ผูต้ รวจราชการกระทรวง (นักบริ หารระดับสู ง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
*<<1 -*< - กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
*<<1-*< * - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
2561- 2562 - อ.ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารและจัดการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
*< -ปั จจุบนั - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กระทรวงพลังงาน
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจํากระทรวง กระทรวงพลังงาน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ความสั มพันธ์ กับผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน้อง ลุง ป้า น้า อา
รวมทัJงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 5

ประวัติผ้ ูสอบบัญชีทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที 8 )
ชือ:
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตํา แหน่ งของผู้ส อบบัญชีใ นสํานักงาน:
ประสบการณ์ก ารตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ่ว นได้
เสีย หรือ รายการทีอาจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกียวข้อ งกับบุค คลดังกล่า ว

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4812
49 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
- บริษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 5

ประวัติผ้ ูสอบบัญชีทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที 8 )
ชือ:
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:

ตํา แหน่ งของผู้ส อบบัญชีใ นสํานักงาน:
ประสบการณ์ก ารตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ่ว นได้
เสีย หรือ รายการทีอาจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกียวข้อ งกับบุค คลดังกล่า ว

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ :วาณิชย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4951
50 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 5

ประวัติผ้ ูสอบบัญชีทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที 8 )

ชือ:
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตํา แหน่ งของผู้ส อบบัญชีใ นสํานักงาน:
ประสบการณ์ก ารตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ่ว นได้
เสีย หรือ รายการทีอาจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกียวข้อ งกับบุค คลดังกล่า ว

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5315
49 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซโู ฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จํากัด
- บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
- บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
- บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
- บริษทั เนชันแนล ลีซซิง จํากัด
- บริษทั ทับละมุ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั แม่พมิ พ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
- บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ธนชาติประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ ากับหลักเกณฑ์ข- นั ตําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที
ปรึ กษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา
เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ-าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี-สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี-ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั-งแต่ 20 ล้านบาทขึ-น
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี-ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงั กล่าว ให้นบั รวม
ภาระหนี-ทีเกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับ การแต่งตั-งขึ-นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น ซึ งเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ทีมีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข

ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

นางปราณี ภาษีผ ล
ทีอยู่ปัจจุบัน

ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี $$
$% ตุลาคม ' ('

วัน/เดือน/ปี เกิด

' ปี

อายุ
สั ญชาติ

ไทย

อาชีพ /ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา '8 9-'8
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที ( - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่นที ' - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสู ง หลักสู ตรที $ รุ่ นที % - สํานักงาน ก.พ.
ประกาศนียบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยชัAนสู ง รุ่ นที % – สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001 DCPU รุ่ น 3/2015, ACP รุ่ น 20/2010 - สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

Advance Audit Committee Programs
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
'8 %

รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์

'8

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

2549

ทีปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์

'88 -'88% หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์
กรรมการกองทุนประกันชีวิต - กองทุนประกันชีวิต
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล – ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด) (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมือวันที a เมษายน '88a – ปัจจุบนั )
(แต่งตัAง – ต่อวาระ เมือวันที ' มิถุนายน '89% – $' พฤษภาคม '89 )

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมือวันที $' พฤษภาคม '89 - ปั จจุบนั )
กรรมการลงทุน

(แต่งตัAง – ต่อวาระ เมือวันที $' พฤษภาคม '89' – '8 กุมภาพันธ์ '89 )

ประธานกรรมการลงทุน (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมือวันที '8 กุมภาพันธ์ '89 - ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ( แต่งตัAง ' กุมภาพันธ์ '89% – ปั จจุบนั )
ตําแหน่ งด้ านบริหาร - ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ, ดุสิตธานี
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ
อีเลคตริ ค
- คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สํานักงาน ก.พ.
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท

ไม่มี

ปี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 8 ปี ทีผ่านมา

ความสั มพันธ์ กับผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย

ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน้อง ลุง ป้า น้า อา

รวมทัAงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั;งทีเชิ ญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ a เมษายน '88a)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)
จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)
ปี 2564
5
5
ปี 2563
5
5
ปี 2562
6
6

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ ' มิถุนายน '89%)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)
จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)
ปี 2564
5
5
ปี 2563
5
5
ปี 2562
7
7
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ $' พฤษภาคม '89' )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)

จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)

ปี 2564

2

2

ปี 2563

2

2

ปี '89'

2

2

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ ' กุมภาพันธ์ '89% )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)

จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)

ปี '89

2

2

ปี '89%

2

2

การมีส่วนได้ เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครั;งที 29/2565
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ

กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนีAไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆในวาระทีเสนอในการ

ประชุมครัAงนีAแต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข

ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศ ลศรี
31 ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
'a กุมภาพันธ์ 2496
69 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 'a
หลักสู ตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่ นที สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสู ตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ) รุ่ นที %8 กองทัพอากาศ
หลักสู ตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสู ง (ปศส.) รุ่ นที สถาบันพระปกเกล้า
หลักสู ตรประกันภัยชัAนสู ง (วปส.) รุ่ นที ' – สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง สํานักงาน คปภ.
หลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที a /' $$
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที$%/' $$
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที$ '/' $%
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที '%/' $9
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
2551 – 2556
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
2558 – 2558
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (แต่งตัAงเมือวันที $ พฤศจิกายน '88( – ปั จจุบนั )
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตัAงเมือวันที ' กุมภาพันธ์ '89% – ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAงเมือวันที ' มิถุนายน '89% – ปั จจุบนั )
กรรมการลงทุน (แต่งตัAงเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ '89 - ปั จจุบนั )

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข

- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท 8 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
บริษัททัวไป
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ความสั มพันธ์ กับผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั;งทีเชิ ญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ 24 เมษายน 2563)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)
จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)
ปี '89
5
5
ปี 2563
5
5
ปี 2562
6
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ ' มิถุนายน '89%)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)
จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)
ปี '894
5
5
ปี '89%
3
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ ' กุมภาพันธ์ '89%)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)
จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)
ปี '864
2
2
ปี '89%
2
2
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมือ 25 กุมภาพันธ์ '89 )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัAง)
จํานวนครัAงทีเชิญประชุม (ครัAง)
ปี '864
1
2

การมีส่วนได้ เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครั;งที 29/2565
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนีAไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆในวาระทีเสนอในการ
ประชุมครัAงนีAแต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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แผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
แผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้น
ภายใ ต้แ ผนการปรั บ โ ครงสร้ า งการถื อ หุ้ น และการจัด การของบริ ษ ัท ประกัน ภัยไทยวิ วฒ
ั น์ จํา กัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ตามนัยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที0 ทจ. 34/2552 เรื0 อง หลักเกณฑ์เกี0ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที0
ออกใ หม่พร้อ มกับ การทําคําเสนอซื< อหลัก ทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบี ยนเพื0อปรับ โ ครงสร้ างการถือ หุ้นและการจัดการ
(รวมทั<งที0มีการแก้ไ ขเพิ0มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”) บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดตั<งบริ ษทั โฮลดิ<งส์ใ นรู ปแบบบริ ษทั มหาชน
จํากัด ภายใต้ชื0อ “บริ ษทั ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิ<งส์ จํากัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิง- ส์ ”) เพื0อทําคําเสนอซื< อหลักทรัพย์ท< งั หมดของ
บริ ษทั ฯ โ ดยบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ0มทุนเพื0อ แลกกับ หุ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ และภายหลังการทําคําเสนอซื< อหลักทรัพย์เสร็ จสิ<น บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะดําเนินการ
ยื0นขออนุญาตนําหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”) แทนหุ้ น สามัญของบริ ษ ัท ฯ ซึ0 งจะถู ก เพิ ก ถอนออกจากการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที0กาํ หนดในประกาศ ทจ. 34/2552
ทั<งนี< ที0 ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั< งที0 2/2565 เมื0 อ วัน ที0 24 กุมภาพัน ธ์ 2565 ได้พิจารณาและมี มติ ใ ห้ เสนอ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่างๆ ต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
เพื0อพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีวาระสําคัญที0เกี0ยวข้องดังนี<
1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ0 งรวมถึงการนําหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยวาระนี<จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใ น 4 ของจํานวนหุ้ น ทั<งหมดของผูถ้ ื อ หุ้ น ที0 มาประชุ มและมี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที0กาํ หนดในประกาศ ทจ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี< จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้ อ ยกว่ า 3 ใ น 4 ของจํา นวนหุ้ น ทั< ง หมดของผู ้ถื อ หุ้ น ที0 ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ยง ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื0 อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าวข้างต้น ถือเป็ นวาระที0มีความเกี0ยวเนื0องกันและเป็ นเงื0อนไขซึ0งกันและกัน ดังนั<น
หากวาระใดวาระหนึ0งไม่ไ ด้รับการอนุมตั ิจะถือว่าวาระอื0นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื0น ๆ ที0เกี0ยวเนื0องกัน
อีก
นอกจากนี< จํานวนหุ้นของบริ ษทั ฯ ที0บริ ษทั โฮลดิ<งส์ถืออยูภ่ ายหลังการทําคําเสนอซื<อหลักทรัพย์เสร็ จสิ<น ต้องทําให้
บริ ษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นบริ ษทั ย่อยที0ประกอบธุรกิจหลักของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
เรื0 อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั<งที0มีการแก้ไ ขเพิ0มเติม)
บริ ษทั ฯ ได้หารื อกับหน่ วยงานกํากับดูแลที0เกี0ยวข้องในเบื<องต้น ทั<งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โ ดยหากหน่ วยงานกํากับดูแ ลดังกล่าวให้ความเห็ นชอบต่อ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยกําหนดเงื0อนไขที0สําคัญต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อมีเงื0อนไขใดที0
1
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ต้องได้รับการอนุมตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพิ0มเติม คณะกรรมการบริ ษทั จะนําเสนอต่อที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นอีกครั<ง เพื0อให้บริ ษทั ฯ
สามารถดําเนิ น การใ ห้ ส อดคล้อ งตามเงื0 อ นไขดังกล่าวได้ ทั<งนี< การปรั บ โ ครงสร้ างดังกล่ าวไม่ เข้าข่ ายที0 จะต้อ งขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สํานักงาน คปภ.”) และไม่ขดั หรื อแย้ง
กับ กฎหมายประกันวิน าศภัยและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานัก งาน คปภ. โ ดยบริ ษทั ฯ ได้แ จ้งข้อ มู ล เกี0 ยวกับ แผนการปรั บ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวให้สาํ นักงาน คปภ. ทราบ และได้หารื อในเบื<องต้นกับสํานักงาน คปภ. แล้ว
ทั<งนี< โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ก่อนและหลังการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการมีดงั นี<
โครงสร้ างการถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้ าง
(ณ วันที 24 กุมภาพันธ์ 2565)

โครงสร้ างการถือหุ้นหลังการปรับโครงสร้ าง

ผู้ถือหุ้นของ TVI
100%

ผู้ถือหุ้นของ TVI
100%

บริษัทโฮลดิง- ส์
100%

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 303 ล้านบาท

70%

100%

ลาววิวัฒน์
ประกันภัย

มอเตอร์ เอไอ
เรคอกนิชัน โซลูชัน

ธุรกิจรับประกันวินาศภัย
(ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
จํานวน 67.20 ล้านบาท)

ธุรกิจให้ บริการเทคโนโลยีในด้าน
การประกันวินาศภัย
(ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
จํานวน 20.00 ล้านบาท)

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพิกถอนหุ้นจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 303 ล้านบาท

70%
ลาววิวัฒน์
ประกันภัย
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100%
มอเตอร์ เอไอ
เรคอกนิชัน โซลูชัน
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หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีวตั ถุประสงค์ ดังนี<
1.

เพิมความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิมความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจ และลดข้ อจํากัดด้ านการลงทุน

การปรั บ โ ครงสร้างบริ ษทั ฯ ให้ เป็ นรู ป แบบการประกอบธุ รกิ จโ ดยการถือ หุ้นในบริ ษทั อื0น (Holding Company)
จะทําให้บริ ษทั โฮลดิ<งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยาย
การลงทุนในธุรกิจอื0นเพื0อเพิ0มผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยาวและเพิ0มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั โฮลดิ<งส์
โ ดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ อัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ทั<งหมดต่ อ สิ น ทรั พย์เสี0 ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริ ษ ัท ฯ
นอกจากนี< การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ<งส์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจซึ0 งเป็ น
บุคคลและ/หรื อบริ ษทั ที0มีความเชี0ยวชาญเฉพาะที0มีความสนใจในการลงทุนหรื อมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจ
ของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ อีกทั<ง การมีผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจที0มีความเชี0ยวชาญยังช่วยเพิ0มความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเสี0 ยงจากการลงทุนของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ไ ด้ใ นระดับหนึ0ง
อนึ0 ง การประกอบธุ รกิ จประกัน วินาศภัยของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบ ัน อยู่ภายใ ต้ก ารกํากับ ดู แ ลของสํานัก งาน คปภ.
โดยตามนัยประกาศสํานักงาน คปภ. เรื0 องการลงทุนประกอบธุรกิจอื0นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั<งที0มีการ
แก้ไ ขเพิ0มเติม) ซึ0งมีขอ้ จํากัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที0ออกโดยบริ ษทั จํากัดได้เกิน
ร้อยละ 10 ของจํานวนตราสารทุนที0ออกจําหน่ายทั<งหมดของบริ ษทั จํากัดนั<น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื0อการประกอบธุรกิจ
อื0น และตราสารทุน ที0 อ อกโ ดยบริ ษทั กลางคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด บริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถลงทุ นใ นตราสารทุ น
ต่างประเทศที0ออกโ ดยนิ ติบุคคลที0จดั ตั<งขึ<นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจํานวนตราสารทุนที0
ออกจําหน่ายทั<งหมดของผูอ้ อกนั<น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั<งหมดเกินร้อย
ละ 30 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะเป็ นไปตามเงื0อนไขและหลักเกณฑ์ที0สํานักงาน คปภ. กําหนด นอกจากนี<
บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสิ นทรัพย์บางประเภทตามที0สํานักงาน คปภ. กําหนด เช่น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตรา
สารทุนที0ไ ม่ไ ด้จดทะเบียนซื< อขายในตลาดหลักทรัพย์ใ นประเทศ หรื อไม่ไ ด้อยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นราย
ย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่ไ ด้จดทะเบียนซื<อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั<งหมดได้เกินร้อยละ 5
ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้การขยายธุรกิจหรื อการลงทุนของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั เป็ นไปอย่างจํากัด ดังนั<น การ
ปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ<งส์จึงสามารถลดข้อจํากัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้
2.

สามารถแบ่ งแยกขอบเขตและการบริหารความเสียงทางธุรกิจได้ อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ<งส์จะทําให้บริ ษทั โฮลดิ<งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริ หารความเสี0 ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ซึ0งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ.
3.

เพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ0มประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี<
3.1

บริ ษทั โฮลดิ<งส์สามารถบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี0ยวชาญที0มีอยู่ใ ห้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economics of Scale) และก่อ ให้เกิดประโ ยชน์สู งสุ ดต่อกลุ่มธุ รกิ จ โ ดยตั<งหน่ วยงานเพื0อให้ก าร
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สนับสนุนแก่บริ ษทั อื0นในเครื อ เช่น การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริ การด้านการบัญชี
การเงิน การให้บริ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
3.2

เพิ0 มความชัดเจนใ นการบริ ห ารธุ รกิ จใ ห้ ส ามารถขยายและพัฒนาได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ภายใ ต้ก าร
บริ หารงานของผูเ้ ชี0ยวชาญ ซึ0 งจะส่ งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นําไปสู่ ผล
การดําเนินงานที0ดีใ ห้กบั บริ ษทั โฮลดิ<งส์ใ นอนาคต

3.3

เพิ0มศักยภาพของบุคลากรและผูเ้ ชี0 ยวชาญในแต่ละธุ รกิจ เนื0 องจากแต่ละธุ รกิจสามารถกําหนดขอบเขต
หน้าที0 ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โฮลดิ<งส์มี
หน้าที0ใ นการกําหนดนโ ยบายและการบริ หารกลุ่มธุรกิจโ ดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ
กลุ่มธุรกิจทั<งหมด อีกทั<ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
แต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่ งผลให้ผูบ้ ริ หารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกําหนดกลยุทธ์ เพื0อให้การ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และโปร่ งใส
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การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ภายหลังการปรับ โ ครงสร้างการถื อหุ้นและการจัดการ โ ครงสร้ างการกํากับ ดู แ ลกิ จการและการบริ ห ารงานของ
บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยกรรมการของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ส่วนใหญ่จะเป็ น
กรรมการชุ ดเดี ยวกัน กับ บริ ษทั ฯ ซึ0 งจะกํากับ ดู แ ลและบริ ห ารงานทั<งบริ ษทั โ ฮลดิ< งส์ แ ละบริ ษ ัท ฯ ควบคู่ก ัน และจํานวน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ัท โ ฮลดิ< งส์ จะเท่ า กัน กับ บริ ษ ัท ฯ อัน ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารจัดการ
ความเสี0 ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที0ดี และคณะกรรมการลงทุน ทั<งนี< คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ จะกํากับ ดู แ ลธุ รกิจประกันวินาศภัย ซึ0 งดําเนิ นการโ ดยบริ ษทั ฯ ผ่านข้อ บังคับ และนโ ยบายที0 เกี0ยวข้องของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ เพื0อให้เกิดความโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน คปภ. และหน่วยงานอื0นที0เกี0ยวข้อง นอกจากนี< ในช่วงเริ0 มต้นภายหลังการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารด้านบัญชี
และการเงิน กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และสมุห์บญ
ั ชีของบริ ษทั โฮลดิ<งส์จะเป็ นบุคลากรชุดเดียวกับบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั โฮลดิ<งส์
อาจพิจารณาปรับเปลี0ยนโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการและการบริ หารงานในบริ ษทั โฮลดิ<งส์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
หากบริ ษทั โฮลดิ<งส์จะเริ0 มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อเปลี0ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็ นไปภายใต้แผนการดําเนินธุรกิจดังที0
จะกล่าวต่อไป
นอกจากนี< เพื0อให้การติดตามและกํากับดูแ ลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสามารถดําเนิ นกิจการให้ส อดคล้องกับ
กฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดี บริ ษทั ฯ จะดําเนินการให้บริ ษทั โฮลดิ<งส์จดั ทํานโยบายและกลไกการกํากับดูแ ล
บริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วม เช่ น การจัด ส่ งบุ ค คลของบริ ษ ัท โ ฮลดิ< งส์ เข้าไปเป็ นกรรมการหรื อ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ย่อ ย
และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนการถือหุ้นในแต่ละบริ ษทั เท่าที0ส ามารถดําเนิ นการได้ตามที0กฎหมายกําหนด อีกทั<ง มีการ
กําหนดกลไกการกํากับดู แ ลให้การทํารายการระหว่างบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมกับ บุคคลที0 เกี0ยวโ ยง การได้มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ0 งทรัพย์สินหรื อการทํารายการสําคัญอื0นใดของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม ต้องได้รับอนุ มตั ิโ ดยที0ประชุม
คณะกรรมการหรื อที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ก่อนการทํารายการดังกล่าว เป็ นต้น ทั<งนี< การดําเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวสําหรับบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมที0อาจเกิดขึ<นในอนาคตนั<น ขึ<นอยู่กบั สัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์
และความเห็นชอบของผูร้ ่ วมทุนในอนาคตอีกด้วย
สําหรับระบบการควบคุมภายใน บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะดําเนินการจัดตั<งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง เพื0อวาง
แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําปี โดยจะกําหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่ วยงานและระบบงานต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมตามความเสี0 ยงและผลกระทบของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ และจะดําเนินการติดตามข้อสังเกตที0ตรวจพบในรายงานผลการ
ตรวจสอบอย่างสมํ0าเสมอ พร้อมทั<งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั<งนี< บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์จะนําระบบการ
ควบคุมภายในและแนวทางในการบริ หารความเสี0 ยงแบบเดียวกับบริ ษทั ฯ มาปรับใช้ เพื0อให้ระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั โฮลดิ<งส์มีความเพียงพอและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที0เกี0ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
บริษัทโฮลดิง- ส์

คณะ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

Compliance

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี ยง

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี

คณะ
กรรมการลงทุน

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี

คณะ
กรรมการลงทุน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการผู้อํานวยการ

รองกรรมการผู้อํานวยการ

รองกรรมการผู้อํานวยการ

ฝ่ ายกฎหมาย

สายงานการเงิน

รองกรรมการผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการลงทุน

ฝ่ ายเทคโนโลยีข้อมูล

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบริหารทัวไป

ทีปรึกษาคณะกรรมการ

คณะ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะบริ หารความเสี0ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Compliance

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี ยง

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้อํานวยการ

รองกรรมการผู้อํานวยการ

รองกรรมการผู้อํานวยการ

รองกรรมการผู้อํานวยการ

สายงานสินไหมรถยนต์

สายงานสินไหมทัวไป

สายงานการเงิน

ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์คดี

ฝ่ ายสิ นไหมทรัพย์สินและอื0นๆ

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายสิ นไหมสุ ขภาพ & อุบตั ิเหตุ

สายงานวิจัยและพัฒนา
ฝ่ ายสถิติ

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุน
และบริหารความเสียง

ฝ่ ายบริ หารการรับประกันภัย

ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ราคาหนัก

ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ราคาทัว0 ไป

รองกรรมการผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการสายงาน

สายงานกฎหมาย กฎระเบียบ

สายงานบริหารองค์กร

ฝ่ ายกฎหมาย

ฝ่ ายทะเบียนและสารบรรณ

ฝ่ ายผลประโยชน์

ฝ่ ายบริหารทัวไป

ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้อํานวยการสายงาน

ผู้อํานวยการสายงาน

ผู้อํานวยการสายงาน

ผู้อํานวยการสายงาน

สายงานขยายงาน

สายงานเทคโนโลยีดิจิตัล

สายงานทรัพยากรบุคคล

สํานักกรรมการ ผจก.ใหญ่

ฝ่ ายขายตัวแทน

ฝ่ ายนวัตกรรม

ฝ่ ายขายนายหน้า
ฝ่ ายศูนย์รถและสถาบัน

ฝ่ ายบัญชีและการลงทุน

ฝ่ ายบริ หารความเสี0 ยงองค์กร

สายงานพัฒนาตลาด
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผน
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ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบริ หารสาขาต่างประเทศ

ฝ่ ายเทคโนโลยีข้อมูล
สายงานดูแลประสบการณ์ ลูกค้ า
ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ ายรับแจ้ง

ลาววิวฒ
ั น์ประกันภัย
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การดําเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดตั<งบริ ษทั โฮลดิ<งส์ข< ึนเพื0อประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื0น โดยภายหลังการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริ ษทั ฯ วางแผนการดําเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจดังนี<
บริษัทโฮลดิง- ส์

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจอืน

100%
บริษัททีเกียวข้ องกับธุรกิจ
ประกันภัย

70%

100%

ลาววิวัฒน์ ประกันภัย

มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชัน
โซลูชัน

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในอนาคตตามความเหมาะสม
≥ 75% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง- ส์
กลุ่มธุรกิจหลัก : ธุรกิจทีเกียวข้ องกับประกันภัย

≤ 25% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง- ส์
กลุ่มธุรกิจอืน

1. กลุ่มธุรกิจหลัก
กลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ได้แ ก่ ธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับประกันภัย โดยกลุ่มธุ รกิจดังกล่าวจะมีขนาด
สิ นทรัพย์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจดังนี<
1.1

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)
บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะยังคงมีธุรกิจหลักเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ฯ และจะดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการสร้างมูลค่าเพิ0มต่อกิจการ

1.2

ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)
บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ จะดําเนิ นการศึกษาความเป็ นไปได้ใ นการขยายการลงทุนในธุ รกิจประกันภัยไปยัง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ที0มีศกั ยภาพในการ
เติบโตเพื0อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ0มเติม

1.3

ธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)
บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะพิจารณาความเป็ นไปได้ใ นการลงทุนในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย
ซึ0งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความแข็งแกร่ งมากขึ<น
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2. กลุ่มธุรกิจอืน
กลุ่มธุรกิจอื0น คือ ธุรกิจที0นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ0 งจะมีขนาดของสิ นทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ โดยบริ ษทั โฮลดิ<งส์จะพิจารณาความเป็ นไปได้ใ นการลงทุนในธุรกิจที0ส่งเสริ มธุรกิจ
ประกันภัย และ/หรื อธุรกิจมีผลตอบแทนสู ง เพื0อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยาว
ทั<งนี< บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริ ษทั ที0ทาํ ธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็ นหลัก
เนื0องจากเป็ นธุรกิจที0มีความเชี0ยวชาญ และภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังการทําคําเสนอซื<อ บริ ษทั โฮลดิ<งส์ยงั ไม่มีแผน
ที0จะเปลี0ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก
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ขั-นตอนการดําเนินการทีสําคัญภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ขั<นตอนการดําเนินการที0สาํ คัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี<
1.

บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดตั<งบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ใ นรู ป แบบบริ ษทั มหาชนจํากัด ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ0 มแรกจํานวน
10,000 บาท มูลค่าหุ้นที0ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นเริ0 มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั<งนี< บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะ
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื0อตัดหุ้นส่วนนี<ท<งั หมดเมื0อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็ จ

2.

ภายหลังจากที0แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื<องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริ ษทั โฮลดิ<งส์ไ ด้รับอนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที0ออกใหม่แล้ว บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะทํา
การเพิ0มทุนจดทะเบียนให้มีโ ครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ และทําคําเสนอซื< อหลักทรัพย์
ทั<งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมีเงื0อนไขการทําคําเสนอซื<อหลักทรัพย์ ดังนี<
ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที0ทาํ การเสนอซื<อ
หุ้นสามัญทั<งหมดของบริ ษทั ฯ
อัตราและราคาแลกหลักทรัพย์
อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ โดยราคาการแลกหุ้น
จะเป็ นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนของหุ้นบริ ษทั ฯ เดิมของผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย
ช่วงระยะเวลารับซื<อ
กําหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื< อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทําการ ซึ0 งจะประกาศวันที0เริ0 มต้นและสิ< นสุ ดระยะเวลา
รับซื<อให้ทราบต่อไป โดยระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นระยะเวลารับซื<อสุ ดท้ายที0จะไม่ขยายระยะเวลารับซื<ออีก (Final
Period)
เงื0อนไขการยกเลิกการทําคําเสนอซื<อ
บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ ในฐานะผูท้ าํ คําเสนอซื< อ สงวนสิ ท ธิ ที0 จะยกเลิ ก คําเสนอซื< อ หากมีเหตุก ารณ์ ใ ดเหตุการณ์ ห นึ0 ง
ดังต่อไปนี<
1. เหตุการณ์หรื อการกระทําใด ๆ เกิดขึ<นภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลัก ทรั พย์พร้อ มการทําคําเสนอซื< อ หลัก ทรั พย์ (“แบบ 69/247-1”) และยังไม่สิ< น สุ ดระยะเวลารั บ ซื< อ
อัน เป็ นเหตุ ห รื อ อาจเป็ นเหตุใ ห้ เกิ ดความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงต่อ ฐานะหรื อ ทรั พย์สิ น ของบริ ษ ัท ฯ โ ดย
เหตุการณ์หรื อการกระทําดังกล่าวมิไ ด้เกิดจากการกระทําของบริ ษทั โฮลดิ<งส์หรื อการกระทําที0บริ ษทั โฮลดิ<งส์
ต้องรับผิดชอบ หรื อ
2. บริ ษทั ฯ กระทําการใดๆ ภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ<นสุ ดระยะเวลารับซื< อ
อันเป็ นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
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ช่วงเวลาที0ผแู ้ สดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ที0แ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันทําการแรกของช่วง
ระยะเวลารับซื<อ
3.

ภายหลังจากสิ< น สุ ดระยะเวลารั บ ซื< อ หลัก ทรั พย์ บริ ษ ัท โ ฮลดิ< งส์ จะดําเนิ น การยื0น ขอนําหุ้ น สามัญของบริ ษ ัท
โฮลดิ<งส์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ0 งจะถูกเพิก
ถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

ทั<งนี< การดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้างต้น จะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากที0
ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในวาระที0สาํ คัญที0เกี0ยวข้องดังนี<
1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ0 งรวมถึงการนําหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี<จะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นทั<งหมดของผูถ้ ือหุ้นที0มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที0กาํ หนดในประกาศ ทจ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี< จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นทั<งหมดของผูถ้ ือหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง อย่างไรก็ตาม
หากก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้นมีการแก้ไ ขข้อบังคับหรื อประกาศดังกล่าวในส่ วนที0เกี0ยวข้องกับคะแนนเสี ยงที0
จะต้องได้รับอนุ มัติจากที0ป ระชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการให้การได้รับอนุ มตั ิจากที0 ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นไปด้วยคะแนนเสี ยงตามที0 ข้อ บังคับ หรื อ ประกาศฉบับ แก้ไ ขเพิ0 มเติ มนั<น กําหนด ตามนั ยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื0 อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
ในการพิจารณาอนุ มตั ิ วาระดังกล่าวข้างต้น ถือ เป็ นวาระที0 มีความเกี0 ยวเนื0 อ งกันและเป็ นเงื0อ นไขซึ0 งกันและกัน
ดังนั<น หากวาระใดวาระหนึ0งไม่ไ ด้รับการอนุมตั ิจะถือว่าวาระอื0นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื0นๆ อีก
ณ วันที0 10 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ0งเป็ นหน่วยงานหนึ0งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที0จดั ตั<งขึ<น
เพื0อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ อยู่ประมาณร้อยละ 0.58 ของหุ้นทั<งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ0 งโดยปกติ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะไม่ใ ช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน เว้นแต่ใ นวาระ
เรื0 องการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั<งนี< (ก) ข้อมูลสรุ ปของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ (ข) ข้อมูลสรุ ปของบริ ษทั ฯ (ค) รายละเอียดและเงื0อนไขเบื<องต้นในการ
เสนอซื< อหลักทรัพย์ และ (ง) รายละเอียดขั<นตอนและกําหนดการดําเนิ นการที0สําคัญตามแผนการปรับโครงสร้าง ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย 1 ถึง 4 ตามลําดับ
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ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง- ส์
ผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตามแผนการปรั บ โ ครงสร้ างการถื อ หุ้ นและการจัดการในครั< งนี< บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ จะทําคําเสนอซื< อ หลัก ทรั พย์
ทั<งหมดของบริ ษทั ฯ โ ดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ0มทุนเพื0อแลกกับหุ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้ นสามัญของบริ ษ ัท โ ฮลดิ<งส์ ซึ0 งการแลกเปลี0 ยนหลัก ทรัพย์ดังกล่าวไม่ส่ งผลกระทบใด ๆ ต่อ ฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริ ษทั โฮลดิ<งส์อาจปรับเปลี0ยนโครงสร้างของบริ ษทั ฯ เพื0อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิ จ กฎหมาย และเพื0อ ประโ ยชน์สู งสุ ดของผูถ้ ื อหุ้ น โ ดยการดําเนิ นการดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างโ ปร่ งใสตามแนว
ทางการกํากับ ดู แ ลกิ จการที0 ดี โ ดยจะคํานึ งถึ งกฎหมายและกฎระเบี ยบต่างๆ ของ สํานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พย์ฯ
สํานักงาน คปภ. และหน่วยงานกํากับดูแลอื0นที0เกี0ยวข้อง (ถ้ามี)
ผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิง- ส์
ในกรณี ที0บริ ษทั โฮลดิ<งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที0ออกและจําหน่ายแล้วทั<งหมด
ของบริ ษ ัท ฯ ฐานะทางการเงิ น และผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท โ ฮลดิ< งส์ จะเหมื อ นกับ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ (รายละเอียดของฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5)
กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ ร้อยละ 100
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที0เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(ล้านบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี0ยถ่วงนํ<าหนัก (ล้านหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

สําหรับปี สิ-นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
113
78
485
303
0.37

303
0.26

303
1.60

ในกรณี ที0 บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ ส ามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้น้อยกว่าร้อ ยละ 100 ของหุ้นที0 ออกและจําหน่ ายแล้ว
ทั<งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะรับรู ้ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้นที0
บริ ษทั โฮลดิ<งส์ส ามารถแลกหุ้นได้ เช่น หากบริ ษทั โฮลดิ<งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ร้อยละ 75 ของหุ้นที0ออกและ
จําหน่ายแล้วทั<งหมดของบริ ษทั บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะรับรู ้ฐ านะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ มาในสัดส่ วน
ร้อยละ 75 ตามที0ปรากฏในตารางดังต่อไปนี<
กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ ร้อยละ 75
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที0เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(ล้านบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี0ยถ่วงนํ<าหนัก (ล้านหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

สําหรับปี สิ-นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
85
58
363
303
0.28
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ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง- ส์
ในกรณี ที0ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เลือกที0จะนําหุ้นที0 ตนถืออยู่ไ ปแลกกับ หุ้นของบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เนื0 องจากภายหลังการ
ปรับโครงสร้าง ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะกลายเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ซึ0งยังคงมีขอบเขตการดําเนินธุรกิจและฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนิ นงานเหมือนบริ ษทั ฯ ก่อนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประกอบกับบริ ษทั
โฮลดิ<งส์จะยังไม่ไ ด้เริ0 มเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ในกรณี ที0ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เลือกที0จะไม่นาํ หุน้ ที0ตนถืออยูไ่ ปแลกกับหุน้ ของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวจะ
ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ต่อไป และอาจได้รับผลกระทบดังต่อไปนี<
(ก)

ผูถ้ ือ หุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื< อ ขายหุ้นของบริ ษทั ฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื0 องจากหุ้นของ
บริ ษ ัท ฯ จะถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ภายหลังการปรั บ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(ข)

ผูถ้ ือหุ้นที0เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องเสี ยภาษีเงินได้จากกําไรจากการซื< อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที0
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี< ผูถ้ ือหุ้นที0เป็ นนิ ติบุคคลและ
บุคคลธรรมดาจะต้องเสี ยค่าอากรแสตมป์ ในการโอนหุ้น จากเดิมที0ไ ด้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ สําหรับ
การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ0งมีบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียน

(ค)

ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถรับรู ้ผลการดําเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื0นของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ใ นอนาคต (หากมี)
และจํากัดความเสี0 ยงและผลตอบแทนที0เกิดจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เท่านั<น

(ง)

ผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ จํากัดในการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลของบริ ษทั ฯ จากเดิมที0เคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ)

ผูถ้ ือ หุ้นมีความเสี0 ยงจากการที0 ไ ม่ส ามารถถ่วงดุล อํานาจและตรวจสอบการควบคุมการบริ ห ารงานของ
บริ ษทั โฮลดิ<งส์

(ฉ)

ในกรณี ที0บริ ษทั โฮลดิ<งส์เริ0 มดําเนินธุรกิจใหม่ ผูถ้ ือหุ้นที0ไ ม่ไ ด้แลกหุ้นจะไม่มีโ อกาสได้รับเงินปั นผลจาก
ผลการดําเนินงานของธุรกิจใหม่ดงั กล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั ฯ เท่านั<น

ทั<งนี< ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะไม่มีภาระภาษีที0เกิดจากการแลกหุ้น เนื0องจากเป็ นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย จึงทําให้ไ ม่มีกาํ ไรจากการแลกหุ้น ในกรณี ที0ผถู ้ ือ
หุ้นที0เป็ นนิติบุคคลแต่ละรายขายหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ใ นอนาคต จะต้องคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้ตน้ ทุนเดิมที0
ได้มาซึ0งหุ้นของบริ ษทั ฯ เท่านั<น โดยไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุน้ บริ ษทั ฯ ณ วันที0ทาํ การแลกหุ้นเป็ นต้นทุนใหม่ของหุ้น
บริ ษทั โฮลดิ<งส์ไ ด้
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ปัจจัยความเสียง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอืน ๆ และ
หน่ วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
แผนการปรั บ โ ครงสร้ างการถื อ หุ้ น และการจัดการ การทําคําเสนอซื< อ หลัก ทรั พย์ และกระบวนการอื0 น ๆ ที0
เกี0ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบหรื อยินยอมจากคู่สัญญาซึ0 งจะขึ<นอยู่กบั ข้อตกลงและเงื0อนไขของแต่ละสัญญา และ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ ที0เกี0ยวข้อง ซึ0งรวมถึง สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี< จํานวนหุ้นที0บริ ษทั โฮลดิ<งส์ถืออยูใ่ นบริ ษทั ฯ ภายหลังการทําคําเสนอซื<อหลักทรัพย์เสร็ จสิ<น ต้องทําให้
บริ ษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นบริ ษทั ย่อยที0ประกอบธุรกิจหลักของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื0 อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั<งที0มีการแก้ไ ขเพิ0มเติม)
การดําเนินการที0เกี0ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย
ประกันวินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานักงาน คปภ. และไม่เข้าข่ายที0จะต้องขอความเห็นชอบจากสํานักงาน คปภ. โดย
บริ ษทั ฯ มีหน้าที0เพียงรายงานการเปลี0ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นตามแบบที0กาํ หนดต่อสํานักงาน คปภ. เท่านั<น
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เอกสารแนบท้ าย 1
ข้ อมูลสรุปของบริษัทโฮลดิง- ส์
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดตั<งบริ ษทั โฮลดิ<งส์ใ นรู ปแบบ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี<
ชื อบริษัท

ั น์ โฮลดิ<งส์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ไทยวิวฒ

ทุนจดทะเบียน

: ทุนจดทะเบียนเริ0 มต้น 10,000 บาท มูลค่าที0ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000
หุ้น โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นเริ0 มแรก
บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ จะดําเนิ นการเพิ0มทุนจดทะเบียนในจํานวนที0เท่ากับทุนจดทะเบี ยน
ชําระแล้วของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ 303,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ0มทุนและ
เสนอขายต่อ ผูถ้ ื อ หุ้ นเดิ มของบริ ษ ัท ฯ เพื0 อ แลกกับ หุ้ นของบริ ษ ัท ฯ ในอัตรา 1 หุ้ น
สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์

รายชื อผู้ถือหุ้น

:

รายชื อผู้ถือหุ้น
1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
3. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
4. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
5. นายถวัลย์ วิรานนท์
6. นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
7. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
8. นายพิมล ฉันทวีรกูล
9. นายเฉลิมพล สายประเสริ ฐ
10. นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง
11. นายสมกฤษณ์ สุ ระชีวะกฤต
12. นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
13. นางชุลีพร ชูวงษ์
14. นางสุ รียพ์ ร เมตไตรพันธุ์
15. นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
9,986
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.86
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
100

โครงสร้ างการถือหุ้น

: ภายหลังการแลกหุ้ น บริ ษ ัท ฯ จะเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยที0 ป ระกอบธุ รกิ จหลัก ของบริ ษ ัท
โฮลดิ<งส์ โดยผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นที0นาํ มาแลก

คณะกรรมการ

: กรรมการส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะถูกเสนอชื0อให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั โฮลดิ<งส์
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ขอบเขตการประกอบธุรกิจ

: บริ ษทั โฮลดิ<งส์จะประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื0น และจะลงทุนในธุ รกิจ
หลักดังต่อไปนี<
1. ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)
2. ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)
3. ธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)

15

เอกสารทีส่ งมาด้ วย 8
เอกสารแนบท้ าย 2
ข้ อมูลสรุปของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษ ัท ประกัน ภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) จดทะเบี ยนจัดตั<งบริ ษ ัท เมื0 อ วัน ที0 8 ตุล าคม 2494
ด้วยทุนจดทะเบี ยนที0 ออกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 10,000,000 บาท ในนามบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์จาํ กัด โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื0อดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ0 งในระยะแรกบริ ษทั ฯ รับประกันภัยเฉพาะประกันอัคคีภยั และประกันภัย
ทางทะเล เท่านั<น
ต่อ มาในปี 2517 บริ ษ ัท ฯ ได้ขยายกิ จการโ ดยการเปิ ดรั บ ประกัน ภัยรถยนต์เพิ0มขึ<น อีก หนึ0 งแผนก และได้ยา้ ย
สํานักงานใหญ่ จากอาคาร บี.เอ็ล.ฮั<ว มายัง อาคารทิ นกร ถนนสุ ริยวงศ์ กรุ งเทพฯ และในปี 2518 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดแผนก
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ<นโดยได้จดั หาผูเ้ ชี0 ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับหน้าที0ใ นการดําเนิ นงาน พร้อมกันนี<
บริ ษทั ฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ เพิ0มมากขึ<น
ต่อมาในปี 2535 บริ ษทั ฯ ได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่มาอยู่ที0 อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ และเมื0อวันที0 4 ธันวาคม 2535 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เริ0 มซื< อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นครั<งแรก
โดยใช้ชื0อย่อ “TVI” และบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด พร้อมทั<งเปลี0ยนชื0 อบริ ษทั
เป็ น บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) เมื0อวันที0 23 พฤศจิกายน 2536
ต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ลาววิวฒ
ั น์ประกันภัย จํากัด (“LVI”) ซึ0 งเป็ นนิติบุคคลที0จดั ตั<ง
ขึ<นในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยบริ ษทั ฯ ตกลงเข้าซื< อหุ้นสามัญจํานวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 70
ของจํานวนหุ้นทั<งหมดของ LVI
ต่อ มาในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนใ นบริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิ ช0ัน โ ซลูชั0น จํากัด (“MARS”) ซึ0 งเป็ น
บริ ษทั จํากัดที0จดั ตั<งขึ<นใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื0อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที0เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย มีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ฯ และ
บุคคลซึ0งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั<งหมดของ MARS ทั<งนี< บริ ษทั ฯ มี
ที0ปรึ กษาด้านระบบเทคโนโลยี คือ บริ ษทั พลัส ไอที โซลูชนั0 จํากัด และ บริ ษทั โอแซดที โรโบติกส์ จํากัด ในฐานะผูร้ ่ วม
โครงการ โดยบริ ษทั ฯ และผูร้ ่ วมโครงการมีขอ้ ตกลง คือ หากโครงการประสบผลสําเร็ จตามที0ต< งั เป้าหมายไว้ ภายหลัง 1 ปี
และครบกําหนดระยะเวลาของโครงการที0บริ ษทั ฯ กําหนด บริ ษทั ฯ จะขายหุ้นของ MARS ให้กบั ผูร้ ่ วมโครงการแต่ละราย
บริ ษทั ละ 25,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท
ทั<งนี< ณ วันที0 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 303,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีการให้บริ การประกันวินาศภัยเป็ นหลัก โดยแบ่งการให้บริ การเป็ น 4 ประเภท ดังนี<
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
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1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี<เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ0งมีความคุม้ ครองที0แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภัย
เป็ นการทําสัญญารับเสี0 ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที0ทรัพย์สินที0
เอาประกันได้เกิดความเสี ยหายอันเนื0 องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊ส ที0ใ ช้ประกอบการอุปโภคบริ โ ภค
ซึ0 งอาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ<า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ<าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอากาศ
ยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
เป็ นการทําสัญญารับเสี0 ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผูเ้ อาประกันในกรณี ที0ทรัพย์สินที0
เอาประกันได้เกิดความเสี ยหายอันเนื0องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกอบด้วยการประกัน วิ น าศภัยอี ก หลายประเภท เช่ น การประกัน อุ บ ัติเหตุ ส่ วนบุ ค คล การประกัน
อุบ ัติเหตุเดิ นทาง การประกันสุ ขภาพ การประกัน ภัยชดเชยรายได้ การประกัน ภัยโ รคร้ ายแรง การประกันการเสี0 ยงภัย
ระหว่างก่อสร้าง การประกันโจรกรรม การประกันภัยสุ ขภาพ และการประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ
เป็ นต้น
นอกจากนี< บริ ษ ัท ฯ ยังมี ก ารลงทุ น โ ดยนําเงิ น ที0 เหลื อ จากธุ รกิ จประกัน ภัยไปลงทุ น ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ตาม
ข้อ กําหนดของสํานัก งาน คปภ. อีก ทั<ง บริ ษทั ฯ ยังมีก ารประกันภัยต่อซึ0 งถื อ เป็ นพื<นฐานที0 สําคัญของการรั บ ประกัน ภัย
เนื0องจากเป็ นการช่วยกระจายความเสี0 ยงภัย โดยทําประกันภัยต่อให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อ ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีการ
รับประกันภัยต่อจากบริ ษทั อื0นด้วย
ผู้ถือหุ้น
รายชื0อผูถ้ ือหุ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันที0 10 พฤษภาคม 2564 มีดงั นี<
รายชื อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
1. บริ ษทั มาแฟม จํากัด 1
2. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
3. นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
4. น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED
6. บริ ษทั เจน พันธ์ พร็ อพเพอร์ต< ี จํากัด2
7. น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร
8. นาย ชาญ ฉันท์วิภว
9. นาย สุ โ ชติ ฉันท์วิภว
10. นาง สุ เทพี อัศวะธนกุล

จํานวนหุ้น (หุ้น)
145,655,120
18,239,400
15,542,150
15,542,150
15,096,000
15,082,648
9,665,500
5,520,500
4,961,400
4,725,384

ที0มา : รายชื0อผูถ้ ือหุ้น ณ วันที0 10 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงจากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
48.07
6.02
5.13
5.13
4.98
4.98
3.19
1.82
1.64
1.56
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หมายเหตุ :
1 บริ ษทั มาแฟม จํากัด ได้เข้าถือหุ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนทังสิ น 145,655,120 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 48.07 ของหุ้นที0จาํ หน่ายแล้วทังหมดของ
บริ ษทั ฯ ซึ0งเป็ นการได้หุ้นมาจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชัน0 แนล จํากัด และ บริ ษทั ตังใจมัน0 จํากัด ซึ0งควบ
รวมกิจการกัน เมื0อวันที0 14 ตุลาคม 2563 เมื0อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และ นางสุ เทพี อัศวะธนกุล)
เป็ นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ภายหลังการได้มาในครังนี คิดเป็ นร้อยละ 49.99 ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ การเปลี0 ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้ นดังกล่ าว ไม่ มี ผลกระทบต่ อการเปลี0ยนแปลงอํานาจควบคุม ภายในบริ ษทั ฯ โดย บริ ษัท
มาแฟม จํากัด และ นางสุ เทพี อัศวะธนกุล จะใช้สิทธิออกเสี ยงในหุ้นของตนในบริ ษทั ฯ ไปในทิศทางเดียวกันตามคําแนะนําของนายจีรพันธ์
อัศวะธนกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของบริ ษทั ฯ
2 บริ ษทั เจน พันธ์ พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจค้าอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีครอบครัวอัศวะธนกุลเป็ นผูถ้ ือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 99.95 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแล้วทังหมด

โครงสร้ างคณะกรรมการ
ณ วัน ที0 24 กุ มภาพัน ธ์ 2565 โ ครงสร้ า งคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแ ล
กิจการที0ดี และคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี0 ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี<
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที0 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไปด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี<
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื อ
นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นาง สุ เทพี อัศวะธนกุล
นาย ถวัลย์ วิรานนท์
นาง สุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
นาง ปราณี ภาษีผล
นาง พิไ ล เปี0 ยมพงศ์สานต์
นาง สุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที0 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ มีดงั นี<
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื อ
นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นาง สุ เทพี อัศวะธนกุล
นาย ถวัลย์ วิรานนท์
นาง สุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การสรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน
III

คณะกรรม
การลงทุน

คณะกรรม
การกํากับดูแล
กิจการทีดี

VI

IX

IV
VIII
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คณะกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

XII
XIII
XIII
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ลําดับ

รายชื อ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นาง ปราณี ภาษีผล
นาง พิไ ล เปี0 ยมพงศ์สานต์
นาง สุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นาย ประพิทย์ ธีระประยุติ
นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
นายสมกฤษณ์ สุ ระชีวะกฤต
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ
นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ ง
นางพงศ์ภรณ์ ศิริสมรรถการ

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การสรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

I
II
II

IV

คณะกรรม
การลงทุน

คณะกรรม
การกํากับดูแล
กิจการทีดี

V

VII

VI

VIII

คณะกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

X
XI
XI
XI
XI
XI
XI

หมายเหตุ
I = ประธานกรรมการตรวจสอบ
V = ประธานกรรมการลงทุน
IX = ประธานกรรมการบริ หารจัดการความเสี0 ยง
XII = กรรมการบริ หาร

II = กรรมการตรวจสอบ
VI = กรรมการลงทุน
X = รองประธานกรรมการบริ หารจัดการความเสี0 ยง

III = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
VII = ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที0ดี
XI = กรรมการบริ หารจัดการความเสี0 ยง

IV = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
VIII = กรรมการกํากับดูแลกิจการที0ดี
XII = ประธานกรรมการบริ หาร

ผู้บริหาร
ณ วันที0 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หารจํานวน 7 ท่าน ดังนี<
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื อ
นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นาง สุ เทพี อัศวะธนกุล
นางสาว เจนจิรา อัศวะธนกุล
นาย ประพิทย์ ธีระประยุติ
นาย สุ รพงษ์ ธีราวิทยางกูร
นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
นายสุ ชีพ หลักทอง

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ / ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
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เอกสารแนบท้ าย 3
รายละเอียดและเงือนไขในการทําคําเสนอซื-อหลักทรัพย์
1.

ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ทีทําการเสนอซื-อ
หุ้ น สามัญทั<งหมดของบริ ษ ัท ฯ ที0 จดทะเบี ยนและชําระแล้ว ซึ0 ง ณ วัน ที0 24 กุ มภาพัน ธ์ 2565 มี จํานวนทั<งสิ< น
303,000,000 หุ้น

2.

อัตราส่ วนและราคาการแลกหลักทรัพย์
บริ ษทั โ ฮลดิ<งส์จะทําการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ0มทุนเพื0อแลกกับหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์ โดยราคาในการแลกหุ้นจะเป็ นราคาเท่ากับต้นทุนของหุ้น
บริ ษทั ฯ เดิมของผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย

3.

ช่ วงระยะเวลารับซื-อ
กําหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื< อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทําการ ซึ0 งจะประกาศวันที0เริ0 มต้นและสิ< นสุ ดระยะเวลา
รับซื<อให้ทราบต่อไป โดยระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นระยะเวลารับซื<อสุ ดท้ายที0จะไม่ขยายระยะเวลารับซื<ออีก (Final
Period)

4.

เงือนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื-อ
บริ ษทั โฮลดิ<งส์สงวนสิ ทธิที0จะยกเลิกการทําคําเสนอซื<อหากมีเหตุการณ์ใ ดเหตุการณ์หนึ0งดังต่อไปนี<

5.

(1)

มีเหตุการณ์หรื อการกระทําใด ๆ เกิดขึ<นภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทําคําเสนอซื< อหลักทรัพย์ (“แบบ 69/247-1”) และยังไม่สิ<นสุ ดระยะเวลา
รับซื<อ อันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุใ ห้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
โ ดยเหตุการณ์ ห รื อการกระทําดังกล่าว มิ ไ ด้เกิ ดจากการกระทําของบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ หรื อการกระทําที0
บริ ษทั โฮลดิ<งส์ตอ้ งรับผิดชอบ

(2)

บริ ษทั ฯ กระทําการใดๆ ภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ<นสุ ดระยะเวลารับ
ซื<อ อันเป็ นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนยั สําคัญ

ช่ วงเวลาทีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ที0แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ภายใน 20 วันทําการ
แรกของช่วงระยะเวลารับซื<อ
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เอกสารแนบท้ าย 4
รายละเอียดขั-นตอนและกําหนดการดําเนินการทีสําคัญตามแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ขั<นตอนและการดําเนินที0สาํ คัญตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ มีรายละเอียดดังนี<
กําหนดการ
24 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในเดือนมีนาคม 2565

ภายในเดือนมีนาคม 2565

28 เมษายน 2565

ขั-นตอน
ที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการจัดตั<งบริ ษทั โฮลดิ<ง
2. การขอเพิ ก ถอนหุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ จากการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื0อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
3. การแต่งตั<งที0ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
4. การมอบอํานาจที0เกี0ยวข้อง
5. การเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2565
บริ ษทั ฯ ขอความเห็นชอบเบื<องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื0 องดังต่อไปนี<
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. การนําหุ้ น ที0 อ อกใ หม่ของบริ ษ ัท โ ฮลดิ< งส์ เข้าเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการให้มีการจัดตั<งบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์ ภายใต้ชื0อ “บริ ษทั ไทยวิวฒ
ั น์
โฮลดิ<งส์ จํากัด (มหาชน)” ขึ<น โ ดยมีทุนจดทะเบี ยนเริ0 มแรกจํานวน 10,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริ ษ ัท ฯ ดําเนิ น การขออนุ มัติแ ละความเห็ น ชอบจากคู่ สั ญญาประกัน ภัยและ
คู่สั ญญาอื0น ๆ ที0 เกี0 ยวข้อ งเพื0 อ แก้ไ ขหรื อ ผ่อ นผัน ข้อ กําหนดที0 เกี0 ยวเนื0 อ งกับ การ
เปลี0ยนแปลงการถือหุ้น (Change of Control) และการดําเนิ นการที0 เกี0ยวข้อ งตาม
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 ที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ<งส์มีมติอนุมตั ิ
1. การเพิ0มทุนจดทะเบียนเพื0อรองรับการแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ
2. การจัดสรรหุ้นเพิ0มทุนให้ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
3. การทําคําเสนอซื< อหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยการแลกหุ้น และการดําเนินการอื0นที0
เกี0ยวข้อง
4. การยื0นแบบคําขออนุ ญาตเสนอขายหลัก ทรั พย์ที0 อ อกใ หม่ และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทําคําเสนอซื<อหลักทรัพย์ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
5. การยื0นแบบคําขอรับหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
โ ดยมี เงื0 อ นไขขึ< น อยู่ก ับ การอนุ มัติแ ผนการปรั บ โ ครงสร้ างการถื อ หุ้ น และการ
จัดการโดยที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ที0ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ
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กําหนดการ

ขั-นตอน
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. การขอเพิ ก ถอนหุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ จากการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื0อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
3. การมอบอํานาจที0เกี0ยวข้อง
ต้นเดือนพฤษภาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ภายหลังวัน ที0 15 พฤษภาคม บริ ษทั โฮลดิ<งส์ยื0นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที0ออกใหม่ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
2565
ภายในเดือนตุลาคม 2565
บริ ษทั โฮลดิ<งส์ยื0นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทําคํา
เสนอซื<อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายในเดือนตุลาคม 2565
บริ ษทั โฮลดิ<งส์ทาํ คําเสนอซื<อหุ้นสามัญทั<งหมดของบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
(ภายหลังจากที0 ไ ด้รับ อนุ ญาต โ ดยวิธีแ ลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โ ฮลดิ<งส์
จากสํานักงาน ก.ล.ต.)
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทําการ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ภายหลังจากสิ<นสุ ดระยะเวลาเสนอซื<อหลักทรัพย์ บริ ษทั โฮลดิ<งส์ดาํ เนินการดังต่อไปนี<
1. ยื0นรายงานผลการเสนอซื<อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ยื0นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ<งส์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในเดือนธันวาคม 2565
1. บริ ษ ัท โ ฮลดิ<งส์ จดทะเบี ยนเพิ0 มทุน ชําระแล้วต่อ กระทรวงพาณิ ชย์ (จํานวนทุน จด
ทะเบียนชําระแล้วจะขึ<นอยูก่ บั จํานวนหุ้นของบริ ษทั ฯ ที0ผถู ้ ือหุ้นนํามาแลก)
2. การจดทะเบี ยนหุ้ น ของบริ ษ ัท โ ฮลดิ< งส์ เข้าเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผลสําเร็ จ
3. รายงานการเปลี0ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ต่อสํานักงาน คปภ.
หมายเหตุ: กําหนดการข้างต้นอาจเปลี0ยนแปลงได้ข< นึ อยูก่ บั การจัดเตรี ยมเอกสารและการพิจารณาของหน่วยงานที0เกี0ยวข้อง
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปัจจุบันของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 – 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกําไรขาดทุน
รายได้
เบี<ยประกันภัยรับ
หัก: เบี<ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี<ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี<ยประกันภัยที0ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เพิ0มจากปี ก่อน
เบี<ยประกันภัยที0ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเครื0 องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เครื0 องมือทางการเงิน
รายได้อื0น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที0คาดว่าจะเกิดขึ<น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

31 ธันวาคม
2562

ร้ อยละ

งบรวม สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ร้ อยละ
2563
2564

ร้ อยละ

4,809.54
(984.81)
3,824.73
(358.14)

123.72
(25.33)
98.39
(9.21)

5,985.83
(648.96)
5,336.87
(796.57)

127.54
(13.83)
113.71
(16.97)

6,332.88
(615.88)
5,717.00
(299.81)

110.05
(10.70)
99.35
(5.21)

3,466.59

89.17

4,540.30

96.74

5,417.19

94.14

269.68
82.23
37.08
17.42

6.94
2.12
0.95
0.45

140.38
71.46
(19.09)
(47.43)

2.99
1.52
(0.41)
(1.01)

127.53
88.76
103.77
3.80

2.22
1.54
1.80
0.07

14.54
3,887.54

0.37
100.00

8.02
4,693.64

0.17
100.00

13.10
5,754.15

0.23
100.00

2,824.33

72.65

3,191.82

67.99

3,248.86

56.47

(750.89)

(19.32)

(489.28)

(10.42)

(197.17)

(3.43)

771.67
364.10
542.19
0.00
0.00
3,751.40
136.14
(23.98)
112.16

19.85
9.37
13.95
0.00
0.00
96.50
3.50
(0.62)
2.89

942.17
351.88
597.77
0.11
3.15
4,597.62
96.02
(18.35)
77.67

20.07
7.50
12.74
0.00
0.07
97.95
2.05
(0.39)
1.65

1,004.19
321.03
786.68
0.10
0.69
5,164.38
589.77
(117.77)
472.00

17.45
5.58
13.67
0.00
0.01
89.75
10.25
(2.05)
8.20

23

เอกสารทีส่ งมาด้ วย 8
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 – 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
งบรวม ณ วันที
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี<ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี<จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี<
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี<ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื0น
รวมสิ นทรัพย์
หนี-สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี-สิน
หนี<สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี<บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี<สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี<สินอื0น
รวมหนี-สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้ น สามั ญ 303,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1
บาท
ทุนที0ออกและชําระแล้ว

31
ธันวาคม
2562

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
2563

ร้ อยละ

31
ธันวาคม
2564

ร้ อยละ

225.30
610.38
12.10
527.11
149.91
0.00
0.00
3,778.64
7.70
0.00
327.89
16.32
10.02
116.75
748.60
6,530.72

3.45
9.35
0.19
8.07
2.30
0.00
0.00
57.86
0.12
0.00
5.02
0.25
0.15
1.79
11.45
100.00

332.68
754.29
14.11
427.85
178.41
3,865.60
695.22
0.00
6.23
0.00
332.45
16.80
15.97
179.92
1,025.77
7,845.30

4.25
9.61
0.18
5.45
2.27
49.28
8.86
0.00
0.08
0.00
4.24
0.21
0.20
2.29
13.08
100.00

745.84
947.14
17.12
386.03
46.87
4,380.66
756.02
4.07
326.55
15.84
29.70
210.41
978.80
8,845.05

8.43
10.71
0.19
4.36
0.53
49.53
8.55
0.05
3.69
0.18
0.34
2.38
11.06
100.00

3,828.68
470.39
0.00
12.73
122.47
782.87
5,217.15

58.63
7.20
0.00
0.19
1.88
11.99
79.89

5,023.16
459.78
0.00
32.54
116.78
867.28
6,499.54

64.04
5.86
0.00
0.41
1.49
11.05
82.85

5,461.60
355.75
0.76
115.19
101.77
1,009.13
7,044.20

61.75
4.02
0.01
1.30
1.15
11.41
79.64

303.00

4.64

303.00

3.86

303.00

3.43
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งบรวม ณ วันที
งบแสดงฐานะการเงิน
หุ้ น สามั ญ 303,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1
บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จดั สรร
องค์ประกอบอื0นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิ นทุ นจากการเปลี0ยนแปลงมู ล ค่าเงิ น
ลงทุน
ผลต่ างจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที0 เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยที0 ไ ม่มีอ าํ นาจควบคุ ม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี-สินและส่ วนของเจ้ าของ

31
ธันวาคม
2562

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
2563

ร้ อยละ

31
ธันวาคม
2564

ร้ อยละ

303.00

4.64

303.00

3.86

303.00

3.43

163.80

2.51

163.80

2.09

163.80

1.85

30.30
666.82

0.46
10.21

30.30
690.28

0.39
8.80

30.30
1,113.47

0.34
12.59

148.61

2.28

155.48

1.98

191.71

2.17

(12.28)

(0.19)

(10.67)

(0.14)

(13.83)

(0.16)

1,300.25
13.32

19.91
0.20

1,332.19
13.56

16.98
0.17

1,788.45
12.40

20.22
0.14

1,313.57
6,530.72

20.11
100.00

1,345.76
7,845.30

17.15
100.00

1,800.85
8,845.05

20.36
100.00

25
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่ อผู้ถือหุ้น
เกียวกับผลทีอาจเกิดขึน% จากการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
1.

ภาพรวมเกียวกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษ ัท ประกัน ภัยไทยวิ ว ัฒน์ จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) จดทะเบี ยนจัด ตั"ง บริ ษ ัท เมื% อ วัน ที% 8 ตุ ล าคม 2494
ด้วยทุ น จดทะเบี ยนที% อ อกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 10,000,000 บาท ใ นนามบริ ษ ัท ประกัน ภัยไทยวิ วฒ
ั น์ จํากัด โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื%อดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ% งในระยะแรกบริ ษทั ฯ รับประกันภัยเฉพาะประกันอัคคีภยั และประกันภัยทาง
ทะเล เท่านั"น
ต่อมาในปี 2517 บริ ษทั ฯ ได้ขยายกิจการโดยการเปิ ดรับประกันภัยรถยนต์เพิ%มขึ"นอีกหนึ%งแผนก และได้ยา้ ยสํานักงาน
ใหญ่ จากอาคาร บี .เอ็ล .ฮั"ว มายัง อาคารทิ น กร ถนนสุ ริยวงศ์ กรุ งเทพฯ และใ นปี 2518 บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดแผนกประกัน ภัย
เบ็ดเตล็ดขึ"นโดยได้จดั หาผูเ้ ชี%ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับหน้าที%ใ นการดําเนินงาน พร้อมกันนี"บริ ษทั ฯ ยังได้ขยาย
ธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ เพิ%มมากขึ"น
ต่อมาในปี 2535 บริ ษทั ฯ ได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่มาอยู่ที% อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ และเมื%อวันที% 4 ธันวาคม 2535 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เริ% มซื" อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นครั"งแรกโดยใช้
ชื%อย่อ “TVI” และบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด พร้อมทั"งเปลี%ยนชื%อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% 23 พฤศจิกายน 2536
ต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ลาววิวฒ
ั น์ประกันภัย จํากัด (“LVI”) ซึ% งเป็ นนิติบุคคลที%จดั ตั"งขึ"น
ในสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยบริ ษทั ฯ ตกลงเข้าซื" อหุ้นสามัญจํานวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 70 ของ
จํานวนหุ้นทั"งหมดของ LVI
ต่อมาในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิ ชน%ั โซลูชนั% จํากัด (“MARS”) ซึ% งเป็ นบริ ษทั
จํากัดที%จดั ตั"งขึ"นใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื%อประกอบธุ รกิจเทคโนโ ลยีที%เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที%ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ฯ และบุคคลซึ% งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั"งหมดของ MARS ทั"งนี" บริ ษทั ฯ มีที%ปรึ กษาด้าน
ระบบเทคโ นโ ลยี คือ บริ ษทั พลัส ไอที โ ซลูช%ัน จํากัด และ บริ ษทั โ อแซดที โ รโ บติก ส์ จํากัด ในฐานะผูร้ ่ วมโ ครงการ โ ดย
บริ ษทั ฯ และผูร้ ่ วมโครงการมีขอ้ ตกลง คือ หากโครงการประสบผลสําเร็ จตามที%ต" งั เป้าหมายไว้ ภายหลัง 1 ปี และครบกําหนด
ระยะเวลาของโครงการที%บริ ษทั ฯ กําหนด บริ ษทั ฯ จะขายหุ้นของ MARS ให้กบั ผูร้ ่ วมโครงการแต่ละรายบริ ษทั ละ 25,000 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท
ทั"งนี" ณ วันที% 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 303,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที%ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีการให้บริ การประกันวินาศภัยเป็ นหลัก โดยแบ่งการให้บริ การเป็ น 4 ประเภท ดังนี"
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1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี"เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ%งมีความคุม้ ครองที%แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภัย
เป็ นการทําสัญญารับเสี% ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผูเ้ อาประกันในกรณี ที%ทรัพย์สินที%เอา
ประกัน ได้เกิ ด ความเสี ยหายอัน เนื% อ งมาจากเพลิ งไหม้ ฟ้ าผ่ า หรื อ การระเบิ ด ของแก๊ ส ที% ใ ช้ป ระกอบการอุ ป โ ภคบริ โ ภค
ซึ% งอาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ"า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ"าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอากาศยาน
เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
เป็ นการทําสัญญารับเสี% ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผูเ้ อาประกันในกรณี ที%ทรัพย์สิ นที%เอา
ประกันได้เกิดความเสี ยหายอันเนื%องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกหลายประเภท เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่ วนบุคคล การประกันอุบตั ิเหตุ
เดินทาง การประกันสุ ขภาพ การประกันภัยชดเชยรายได้ การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันการเสี% ยงภัยระหว่างก่อสร้าง
การประกันโจรกรรม การประกันภัยสุ ขภาพ และการประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
นอกจากนี" บริ ษทั ฯ ยังมีการลงทุน โดยนําเงินที%เหลือจากธุ รกิจประกันภัยไปลงทุนในรู ปแบบต่างๆ ตามข้อกําหนด
ของสํานักงาน คปภ. อีกทั"ง บริ ษทั ฯ ยังมีการประกันภัยต่อซึ%งถือเป็ นพื"นฐานที%สาํ คัญของการรับประกันภัยเนื%องจากเป็ นการช่วย
กระจายความเสี% ยงภัย โดยทําประกันภัยต่อให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อ ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีการรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั
อื%นด้วย
2.

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มีดงั นี"
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 – 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี"ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี"จากสัญญาประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2562

ร้ อยละ

225.30
610.38
12.10
527.11
149.91

3.45
9.35
0.19
8.07
2.30

2

งบรวม ณ วันที
31 ธันวาคม 2563 ร้ อยละ
332.68
754.29
14.11
427.85
178.41

4.25
9.61
0.18
5.45
2.27

31 ธันวาคม 2564

ร้ อยละ

745.84
947.14
17.12
386.03
46.87

8.43
10.71
0.19
4.36
0.53
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งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี"
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี"ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื%น
รวมสิ นทรัพย์
หนี%สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี%สิน
หนี"สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี"บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี"สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี"สินอื%น
รวมหนี%สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที%ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จดั สรร
องค์ประกอบอื%นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที%เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยที%ไ ม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี%สินและส่ วนของเจ้ าของ

งบรวม ณ วันที
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ"นปี 2564 จํานวน 8,845.0 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 999.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.7 จาก
ปี 2563 รายการสิ นทรัพย์ที%มีการเปลี%ยนแปลงที%สาํ คัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745.8 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 413.1 ล้าน
บาท เบี" ยประกัน ภัยค้างรับ 947.1 ล้านบาทเพิ% มขึ"น 192.8 ล้านบาท จากงานกรมธรรม์ป ระกันภัยทั%วไปที% ส่ วนใ หญ่ ยงั ไม่ ถึง
กําหนดรับชําระ และสิ นทรัพย์ลงทุนมีจาํ นวน 5,140.7 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 573.7 ล้านบาท จากสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี"ที%
เพิ%มขึ"น 515.1 ล้านบาท
หนีส% ิน
บริ ษทั ฯ มีหนี" สินรวม ณ สิ" นปี 2564 จํานวน 7,044.2 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 544.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.4 จากปี
ก่อน รายการหนี"สินที%มีการเปลี%ยนแปลงที%สาํ คัญ คือ หนี"สินจากสัญญาประกันภัย 5,461.5 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 438.4 ล้านบาท เป็ น
ผลมาจากสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย 2,123.2 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 150.7 ล้านบาท และสํารองเบี" ย
ประกันภัย 3,338.3 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 287.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวประกันภัยกลุ่มประกันภัยรถยนต์
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ สิ" นปี 2564 จํานวน 1,800.8 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 455.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.8
จากปี ก่อน โดยมีรายการส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเปลี%ยนแปลงที%สําคัญ คือ มีกาํ ไรสะสมเพิ%มขึ"น 435.6 ล้านบาท มาจากกําไรจากการ
ดําเนิ นงานเพิ%มขึ"น 483.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 60.6 ล้านบาท อีกส่ วนหนึ%งมาจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่าของ
ตราสารทุนและตราสารหนี"เพิ%มขึ"น 36.2 ล้านบาท เนื%องจากสภาวะตลาดมีปรับตัวดีข" ึน
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ%นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 – 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกําไรขาดทุน
รายได้
เบี"ยประกันภัยรับ
หัก: เบี"ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี"ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี"ยประกันภัยที%ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ%ม
จากปี ก่อน
เบี"ยประกันภัยที%ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเครื% องมือทางการเงิน
กํา ไ ร (ขาดทุ น ) จากการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื% องมือทางการเงิน
รายได้อื%น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
สิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื%น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ"น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

31 ธันวาคม 2562

ร้ อยละ

งบรวม สํ าหรับปี สิ%นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2563 ร้ อยละ
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(984.81)
3,824.73
(358.14)

123.72
(25.33)
98.39
(9.21)

5,985.83
(648.96)
5,336.87
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(13.83)
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(16.97)

6,332.88
(615.88)
5,717.00
(299.81)

110.05
(10.70)
99.35
(5.21)
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89.17

4,540.30

96.74

5,417.19

94.14

269.68
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37.08
17.42

6.94
2.12
0.95
0.45

140.38
71.46
(19.09)
(47.43)

2.99
1.52
(0.41)
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2.22
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0.07

14.54
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0.37
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8.02
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0.17
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13.10
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0.00
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ผลการดําเนินงาน
ในปี 2564 เปรี ยบเที ยบปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี รายได้จากการรั บ ประกัน ภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิ% มขึ" น 864.0 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกันมีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 191.4 ล้านบาท เนื% องจากสภาวะตลาดมีการ
ปรับตัวดีข" ึนทําให้ บริ ษทั ฯ สามารถทํากําไรจากการลงทุนได้ดีข" ึน ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 5,163.6 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 569.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.4 ซึ% งเพิ%มขึ"นในอัตราที%ต%าํ กว่าการเติบโต
ของรายได้ ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 472.0 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 394.3 ล้านบาท จากปี ก่อน
รายได้ จากการรับประกันภัยและค่าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 864.0 ล้านบาท เมื%อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 คิดเป็ น
ร้อยละ 18.5 โดยมาจากการขยายตัวของกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ% งเป็ นผลมาจากการที%บริ ษทั ฯ มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื%อง โดยการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใ นการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใ ห้อาํ นวยความสะดวกและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยควบคู่ไ ปกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื%อง
ในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 5,163.6 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 569.2 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 12.4 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยหลักจะเป็ นค่าสิ นไหมทดแทน ในภาวะปกติค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนใหญ่จะเป็ นค่า
สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ใ นกลุ่มรถยนต์ เมื%อสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ที%ยงั คงรุ นแรงต่อเนื%องทําให้เกิดการชะลอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพร้อมทั"งนโยบายจากทางภาครัฐที%สนับสนุนให้ประชาชนงดการเดินทาง และให้ทาํ งานในลักษณะ Work
from Home (WFH) ส่ งผลให้อตั ราค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนต์อยู่ที%ร้อยละ 56.3 ลดลงจากปี ก่อนที%ร้อยละ
59.5 อีกทั"งบริ ษทั ฯ เน้นการนํา Big Data และนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื%อเพิ%มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ และความแม่นยํา
ระบบคัดกรองความเสี% ยงให้ดียิ%งขึ"น
รายได้ จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ% งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ%งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสัดส่ วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื%นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ% งสิ นทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ" นปี 2564 ที% แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั"งสิ" น 5,227.9
ล้านบาท เพิ%มขึ"น 593.7 ล้านบาท จากปี ก่อน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 191.4 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากเงินปันผลรับและดอกเบี"ยรับเพิ%มขึ"น 17.3 ล้านบาท และกําไรจากการขายเงินลงทุนเพิ%มขึ"น 122.8 ล้านบาท เนื%องจาก
สภาวะตลาดมีปรับตัวดีข" ึน ทําให้บริ ษทั ฯ มีการตัดสิ นใจขายทํากําไรสิ นทรัพย์ลงทุนได้บางส่ วน และมีกาํ ไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมเพิ%มขึ"น 51.2 ล้านบาท
3.

ผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั"งนี" บริ ษทั โ ฮลดิ"งส์จะทําคําเสนอซื" อหลักทรัพย์ท" งั หมด
ของบริ ษทั ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนเพื%อแลกกับหุ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้น
สามัญของบริ ษ ัท โ ฮลดิ" งส์ ซึ% งการแลกเปลี% ยนหลัก ทรั พย์ดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบใ ด ๆ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริ ษทั โฮลดิ"งส์อาจปรับเปลี%ยนโครงสร้างของบริ ษทั ฯ เพื%อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ กฎหมาย และเพื%อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น โดยการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใสตามแนวทางการกํากับ
ดู แ ลกิ จการที% ดี โ ดยจะคํานึ งถึ งกฎหมายและกฎระเบี ยบต่ าง ๆ ของ สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลอื%นที%เกี%ยวข้อง
4.

ผลกระทบทางบัญชีทีอาจเกิดขึน% กับงบการเงินรวมของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั โฮลดิ"งส์จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น สามารถ
พิจารณาได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี"
กรณี ที% 1 บริ ษทั โฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจําหน่ายทั"งหมดของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที%บริ ษทั โฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจําหน่ายแล้วทั"งหมดของ
บริ ษทั ฯ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั โฮลดิ"งส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ ตามที%ปรากฏในตารางดังต่อไปนี"
สําหรับปี สิ%นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
113
78
472
303
303
303
0.37
0.26
1.56
6,531
7,845
8,845
5,217
6,499
7,044
303
303
303
303
303
303
1,300
1,332
1,788
14
14
13
1,314
1,346
1,801
4.34
4.44
5.94

กรณีบริษัทโฮลดิง% ส์ แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ ร้อยละ 100
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที%เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี%ยถ่วงนํ"าหนัก (ล้านหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี"สินรวม (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ ณ วันสิ"นงวดบัญชี (ล้านหุ้น)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที%ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

กรณี ที% 2 บริ ษทั โฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจําหน่ายทั"งหมดของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที%บริ ษทั โฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจําหน่ายทั"งหมดของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั โ ฮลดิ"งส์จะรับรู ้ฐ านะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้นที%บริ ษทั โ ฮลดิ"งส์
สามารถแลกหุ้นได้ เช่น หากบริ ษทั โฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ร้อยละ 75 ของหุ้นที%ออกและจําหน่ายแล้วทั"งหมด
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั โฮลดิ"งส์จะรับรู ้ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มาในสัดส่ วนร้อยละ 75 ตามที%ปรากฏ
ในตารางดังต่อไปนี"
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สําหรับปี สิ%นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
85
58
354
303
303
303
0.28
0.19
1.17
6,531
7,845
8,845
5,217
6,499
7,044
303
303
303
303
303
303
975
999
1,341
339
347
460
1,314
1,346
1,801
4.34
4.44
5.94

กรณีบริษัทโฮลดิง% ส์ แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ ร้อยละ 75
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที%เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี%ยถ่วงนํ"าหนัก (ล้านหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี"สินรวม (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ ณ วันสิ"นงวดบัญชี (ล้านหุ้น)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที%ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
5.

ผลกระทบในด้ านอืนของผู้ถือหลักทรัพย์

ในกรณี ที% บริ ษทั โ ฮลดิ"งส์ส ามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที% ออกและจําหน่ ายทั"งหมดของ
บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะไม่ไ ด้รับผลกระทบใด ๆ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เนื% องจากภายหลัง
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะกลายเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ"งส์ ซึ% งยังคงมีขอบเขต
การดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานเหมือนบริ ษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
เนื%องจากบริ ษทั โฮลดิ"งส์จะยังไม่ไ ด้เริ% มเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ในกรณี ที%บริ ษทั โฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจําหน่ายทั"งหมดของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั โฮลดิ"งส์จะรับรู ้ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น ในขณะที%หุ้นที%ออกใหม่ของบริ ษทั โฮล
ดิ"งส์จะลดลงไปด้วยตามสัดส่วน
การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดทางภาษีอากรต่อบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ภาระภาษีจากการแลกหุ้นโดย
การโอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั โฮลดิ"งส์และได้รับหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ"งส์ตอบแทนในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1
หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ"งส์จะเป็ นไปตามประมวลรัษฎากร
ในกรณี ที%ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เลือกที%จะไม่นาํ หุ้นที%ตนถืออยู่ไ ปแลกกับหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ"งส์ ผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวจะ
ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ต่อไป และอาจได้รับผลกระทบดังต่อไปนี"
1. ผูถ้ ือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื"อขายหุ้นของบริ ษทั ฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื%องจากหุ้นของบริ ษทั ฯ จะ
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ
2. ผูถ้ ือหุ้นที%เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องเสี ยภาษีเงินได้จากกําไรจากการซื" อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที% ไ ด้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี" ผูถ้ ือหุ้นที%เป็ นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
จะต้องเสี ยค่าอากรแสตมป์ ในการโ อนหุ้น จากเดิ มที%ไ ด้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ สําหรับการขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ%งมีบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียน
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3. ผูถ้ ือหุ้นไม่ส ามารถรับรู ้ผลการดําเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื%นของบริ ษทั โฮลดิ"งส์ใ นอนาคต (หากมี) และ
จํากัดความเสี% ยงและผลตอบแทนที%เกิดจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เท่านั"น
4. ผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ จํากัดในการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลของบริ ษทั ฯ จากเดิมที%เคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โ ดยภายหลังจากที% หุ้นของบริ ษทั ฯ ได้เพิก ถอนออกจากการเป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียน
บริ ษทั ฯ ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื% องแนวทางปฏิบตั ิเกี%ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั จดทะเบียน อีกทั"ง หากภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมการเสนอซื" อหลักทรัพย์ใ นครั"งนี" มีผูถ้ ือ
หุ้นรายอื%นนอกเหนื อจากบริ ษทั โฮลดิ"งส์ บุคคลที%กระทําการร่ วมกับบริ ษทั โฮลดิ"งส์ (Concert Party) และบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 และที% ไ ด้แ ก้ไ ขเพิ% ม เติ ม
ของบริ ษทั โ ฮลดิ"งส์ ถือ หุ้น รวมกันใ นบริ ษทั ฯ ไม่เกิ น ร้อ ยละ 5 ของจํานวนหุ้ นที% มีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั"งหมดของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะไม่มีหน้าที%ที%ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี%ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที%ออก
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที% ทจ. 44/2556 เรื% องหลักเกณฑ์เงื%อนไขและวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี%ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ และที% ไ ด้แก้ไ ขเพิ%มเติ ม
(“ประกาศ ทจ. 44/2556”) (กรณี ที%มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ้นรายอื%นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั"งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับ
ข้อมูลตามประกาศ ทจ. 44/2556 ได้) โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะไม่จาํ เป็ นต้องจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลักทรัพย์แ ละสัญญาซื" อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูส้ อบบัญชี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที% สจ. 38/2561 เรื% องการ
จัดทํารายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื" อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
ผูท้ าํ แผน และผูบ้ ริ หารแผน
นอกจากนี" ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที% ทจ. 20/2558 เรื% องกําหนดลักษณะของบริ ษทั ที% ไ ด้รับ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บ ังคับ ของหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หาก
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมเสนอซื" อหลักทรัพย์ใ นครั"งนี"มีผูถ้ ือหุ้นรายอื%นนอกเหนื อจากบริ ษทั โฮล
ดิ"งส์และผูท้ ี%เกี%ยวข้องบริ ษทั โฮลดิ"งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที%ไ ด้แก้ไ ขเพิ%มเติม ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั"งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ และกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะได้รับยกเว้นให้ไ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของ
หมวด 3/1 (การบริ หารกิจการของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และที%ไ ด้แ ก้ไ ขเพิ%มเติม และประกาศต่าง ๆ ที%ออกตามความในหมวด 3/1 ข้างต้น ซึ% งรวมถึง (แต่ไ ม่
จํากัดเพียง) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที% ทจ. 20/2551 เรื% องหลักเกณฑ์ใ นการทํารายการที%มีนยั สําคัญ
ที%เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ% งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที% ทจ. 21/2551
เรื% องหลักเกณฑ์ใ นการทํารายการที% เกี% ยวโ ยงกัน (กรณี ที%มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ้นรายอื%นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนสิ ทธิ อ อกเสี ยงทั"งหมดของบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือ หุ้นทุก รายว่าไม่
ประสงค์ จ ะไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามหมวด 3/1 (การบริ ห ารกิ จ การของบริ ษัท ที% อ อกหลัก ทรั พ ย์) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที%ไ ด้แก้ไ ขเพิ%มเติม)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั"งนี" การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ อาจ
เป็ นส่ วนหนึ%งของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั โฮลดิ"งส์ ในฐานะที%บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยที%ประกอบธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั โฮลดิ"งส์ นอกจากนี" บริ ษทั ฯ จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ดังนั"น ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะ
9
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ยังคงได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลซึ% งบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที%
ได้แก้ไ ขเพิ%มเติม ได้แ ก่ ข้อมูลที%เปิ ดเผยในการประชุมผูถ้ ือหุ้นและรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ที%จะต้องจัดส่ ง
ให้แ ก่ผูถ้ ือหุ้นเป็ นประจําทุกปี และผูถ้ ือหุ้นยังสามารถขอคัดเอกสารสําคัญของบริ ษทั ฯ ได้แ ก่ หนังสื อรับรอง
รายชื%อผูถ้ ือหุ้น และงบการเงินประจําปี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้
5. หากบริ ษทั โ ฮลดิ"งส์ส ามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50 จะส่ งผลให้บริ ษทั โ ฮลดิ"งส์
สามารถควบคุมและมี อ าํ นาจในการตัดสิ น ใจดําเนิ นการด้านต่างๆ ซึ% งใช้มติ อนุ มัติจากที% ป ระชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากได้ และหากบริ ษทั โฮลดิ"งส์ส ามารถซื" อหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 75
ของจํานวนหุ้นทั"งหมดของบริ ษทั ฯ จะส่ งผลให้บ ริ ษทั โ ฮลดิ"งส์ส ามารถควบคุมและมีอ าํ นาจในการตัดสิ นใจ
ดําเนิ น การด้านต่าง ๆ ได้เกื อ บทั"งหมด และผูถ้ ื อ หุ้น รายอื%น ของบริ ษทั ฯ จะไม่มีคะแนนเสี ยงเพียงพอในการ
คัดค้านหรื อถ่วงดุลอํานาจในเรื% องที%บริ ษทั โฮลดิ"งส์เสนอให้พิจารณา
6. ในกรณี ที%บริ ษทั โฮลดิ"งส์เริ% มดําเนินธุรกิจใหม่ ผูถ้ ือหุ้นที%ไ ม่ไ ด้แลกหุ้นจะไม่มีโ อกาสได้รับเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจใหม่ดงั กล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั ฯ เท่านั"น

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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จัดทำโดย
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คาย่อ

ชื่อเต็ม

บริษัทฯ หรือ TVI
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน)
แผนกำรปรับ โครงสร้ำ งกำรถื อ หุ้น แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัทฯ กำรขอเพิกถอน
และกำรจัดกำร
หุ้น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯออกจำกกำรเป็ น หลั ก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ กำรจัดตัง้
บริษัทโฮลดิง้ ส์ขึน้ ใหม่ และกำรนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่ีจดั ตัง้ ขึน้ ใหม่
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทโฮลดิง้ ส์
บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริษัทโฮลดิง้ ส์ ที่จะจัดตัง้ ขึน้
ใหม่เพื่อรองรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทมหำชนจำกัดที่นำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทประกันวินำศภัย
บริษัทที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกันวินำศภัย
พ.ร.บ. ประกันวินำศภัยฯ
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงำน คปภ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
CAR
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนหรืออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น อิ ส ระ หรื อ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด
JayCap
สำนักงำน ก.ล.ต.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกำศรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำร ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
ถือหุน้ และกำรจัดกำร
เกี่ ย วกั บ กำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ท่ี อ อกใหม่ พร้อ มกั บ กำรท ำค ำเสนอซื อ้
หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับ โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำร
จัดกำร และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ป ร ะ ก ำ ศ ค ณะ ก ร รม ก ำ รต ลำ ด ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงกำรเพิก
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทำงกำรเพิก ถอนหุน้ โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
ถอนหุน้ โดยสมัครใจ
แบบคำเสนอซือ้ หรือ แบบ 69/247-1 แบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลัก ทรัพย์พ ร้อมกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลักทรัพย์
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22 มีนำคม 2565
เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน)

เรื่อง

ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับ แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิก
ถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตำมที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TVI”) ครัง้ ที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือ
หุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องของบริ ษัทฯ อันได้แก่ กำรขออนุมัติแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ กำรขอเพิกถอนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ออกจำกกำร
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) กำรทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัทฯ กำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ขึน้ ใหม่ และกำรนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่ีจดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีวำระที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรดังนี ้
วำระที่ 9.1
วำระที่ 9.2
วำระที่ 9.3
วำระที่ 9.4

พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัทฯ
พิจำรณำอนุมัติกำรขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือ
หุน้ และกำรจัดกำร
พิจำรณำอนุมตั ิกำรมอบอำนำจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร

โดยที่วำระ 9.1 ถึงวำระที่ 9.4 เป็ นวำระเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หำกวำระใดวำระหนึ่งไม่ได้รบั
อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะถือว่ำวำระอื่นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นๆ อีก
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัทฯ ถือเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำร
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกำศ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่พร้อมกับ
กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่ตอ้ งเปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพยฯ รวมถึง
กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่ออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว โดยวำระที่ 9.1 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน
4 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวำระที่ 9.2 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรปรับ
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โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด (“ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจำกบริษัท ฯ ให้ทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระในกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำร
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในครัง้ นี ้
รำยงำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้ จัดทำขึน้ จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ และเอกสำรที่ได้รบั จำกบริษัทฯ
รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ
ปั จ จุบัน ในกำรพิ จำรณำเพื่ อ ให้ควำมเห็ นในกำรเข้ำทำรำยกำรในครั้งนี ้ ดัง นั้น หำกข้อ มูลที่ ใช้ในกำรศึก ษำนีม้ ีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญในอนำคต อำจส่งผลให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับกำรเข้ำทำ
รำยกำร เปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดทำรำยงำนฉบับนี ้ ได้แก่
• มติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร
• ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนระบบข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และ/หรือที่เปิ ดเผยในสำธำรณะ
• แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
• งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
• ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ
• ข้อมูลและเอกสำรที่ได้รบั จำกบริษัทฯ
นอกจำกนี ้ กำรจัดทำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตัง้ อยู่ภำยใต้สมมติฐำน ดังนี ้
• ข้อมูลและเอกสำรทั้งหมด ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้รับจำกบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้อง มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นจริง และควำมเห็ นที่แสดงไว้สำมำรถเชื่อถือได้
และใกล้เคียงกับสภำพควำมจริง ณ ปั จจุบนั
• ไม่มีเหตุกำรณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือกำลังจะเกิด หรือมีควำมเป็ นไปได้ว่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ
ต่อผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระขอรับรองว่ำได้ทำหน้ำที่ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐำนของข้อมูลและกำรวิเครำะห์อย่ำงเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ บริษัทฯ เป็ นสำคัญ
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ในกรณีท่ีขอ้ มูลและเอกสำรที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิ สระได้รบั ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็ นจริง และ/หรือไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระในกำรให้ควำมเห็นในครัง้ นี ้ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยันถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ ต่อบริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ ในอนำคตจำกปั จจัยดังกล่ำวได้ อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ควำมเห็นแก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อกำรเข้ำทำรำยกำรดังรำยละเอียดข้ำงต้นเท่ำนั้น โดยกำรตัดสินใจลงคะแนนเสียง
อนุมตั ิสำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษำข้อมูลและ
พิจำรณำเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปั จจัยควำมเสี่ยง ข้อจำกัด และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ
ทำรำยกำรดังกล่ำวที่แนบมำพร้อมกับหนัง สือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี ้ กำรให้ควำมเห็นนีม้ ิได้เป็ นกำรรับรองผลสำเร็จของกำร
เข้ำทำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่
อำจเกิดขึน้ จำกกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำร
เพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครัง้ นี ้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ตำมที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มัติ แ ผนกำรปรับ โครงสร้ำ งกำรถื อ หุ้น และกำรจัด กำรของบริ ษั ท ฯ และกำรด ำเนิ น กำรอื่ น ๆ
(“รำยกำร”) ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อันได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

กำรขออนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
กำรขอเพิกถอนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำรทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ
กำรนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

โดยควำมประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะเข้ำทำรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นรูปแบบกำร
ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) มีหลักกำรและเหตุผลในกำรดำเนินกำรหลักดังต่อไปนี ้
(1) เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรขยำยธุรกิจ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุน
(2) สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตและกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน
(3) เพิม่ ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ทัง้ นี ้ สำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำวนัน้ จะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และกำรขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออก
จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โดยวำระนี ้
จะต้องได้รบั อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี ้ รำยละเอียดหลักกำรและเหตุผลในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัทฯ ปรำกฏตำมส่วนที่ 1
หัวข้อ 1.4 ของรำยงำนฉบับนี ้
ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัท ฯ ตำมนัยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่พร้อมกับกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) บริษัทฯ
จะดำเนินกำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ในรูปแบบบริษัทมหำชนจำกัด ภำยใต้ช่ือ “บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)”
(“บริษัทโฮลดิง้ ส์”) เพื่อทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนเพื่อแลกกับหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และภำยหลังกำรทำคำ
เสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรยื่นขออนุญำตนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิก
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ถอนออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเวลำเดียวกัน โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ก่อนและหลัง
กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนี ้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนการปรับโครงสร้าง
โครงสร้างการถือหุน้ หลังการปรับโครงสร้าง
(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

ผู้ถือหุ้นของ TVI

ผู้ถือหุ้นของ TVI

100%

100%

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทโฮลดิง้ ส์
100%

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 303 ล้ำนบำท
70%

100%

ลาววิวัฒน์
ประกันภัย

มอเตอร์ เอไอ
เรคอกนิช่นั โซลูช่ัน

ธุรกิจรับประกันวินาศภัย
(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
จำนวน 67.20 ล้ำนบำท)

ธุรกิจให้ บริการเทคโนโลยีในด้ าน
การประกันวินาศภัย
(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
จำนวน 20.00 ล้ำนบำท)

เพิกถอนหุน้ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 303 ล้ำนบำท
70%
ลาววิวัฒน์
ประกันภัย

100%
มอเตอร์ เอไอ
เรคอกนิช่นั โซลูช่ัน

ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำวบริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่สำคัญดังนี ้
ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการดาเนินการของบริษทั ฯ
1

2

จัดตัง้ บริษัทมหำชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
ภำยใต้ช่ือ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิง้ ส์”)

บริษัทโฮลดิง้ ส์ทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ
เพื่อแลกกับหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ดว้ ยอัตรำ 1:1

3
นำหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทัง้ ขอเพิกถอน
หุน้ ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(1)

(2)

(3)

บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ในรู ปแบบบริษัทมหำชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน
10,000.00 บำท มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ เริ่มแรกและมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ทัง้ นี ้ บริษัท
โฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุน้ ส่วนนีท้ งั้ หมดเมื่อกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
แล้วเสร็จ (รายละเอียดของบริษัทโฮลดิง้ ส์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี)้
ภำยหลังจำกที่แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรได้รบั อนุญำตเบือ้ งต้นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
บริษัทโฮลดิง้ ส์ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้เสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริษัทฯ และทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด
ของบริษัทฯ (รายละเอียดของเงือ่ นไขการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.2 ของรายงาน
ฉบับนี)้
ภำยหลังจำกสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรยื่นขอนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์
เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แทนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออก
จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเวลำเดียวกัน ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศ ทจ.
34/2552

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ บริษัทฯ วางแผนการดาเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งคือ
(1) กลุ่มธุรกิจหลัก

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ประกอบไปด้วยธุรกิจประกันวินาศภัยใน
ไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

(2) กลุ่มธุรกิจอื่น

ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25.00
ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง้ ส์ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจารณาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
ในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว

ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ยงั คงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ
พบว่ า ภำยในระยะเวลำ 12 เดื อ นภำยหลัง กำรท ำค ำเสนอซื อ้ บริษั ท โฮลดิ ง้ ส์ยัง ไม่ มี แ ผนในกำรลงทุน ในธุ ร กิ จ อื่ น
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกั นภัย โดยในอนำคตหำกบริษัทโฮลดิง้ ส์
ต้องกำรลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และจะขออนุมัติกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวตำมกระบวนกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะควบคุมดูแลให้สดั ส่วนกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวม เพื่อให้เป็ นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกากับตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออก
ใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการลงทุนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ จะเป็ นไปตาม
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กรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัท
โฮลดิง้ ส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบายการ
ลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ รวมถึง ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ยงั ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก อย่างไร
ก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทโฮลดิง้ ส์จะปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
สาหรับการกากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วน
ที่ 1 หัวข้อที่ 1.6 ของรายงานฉบับนี ้
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้

จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำร
จัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำทำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก
1.

2.

อัตรำกำรแลกหุน้ ที่อตั รำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และรำคำในกำรแลกเปลี่ยนหุน้
ซึ่งเท่ำกับรำคำต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ใหม่เพื่อเข้ำทำ
รำยกำรในครัง้ นี ้ โดยยังไม่มีกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนัน้ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ภำยหลังจำกกำรแลกหุน้
จะสำมำรถสะท้อนสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทงั้ หมด
ลดข้อจำกัดในกำรลงทุน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเงินสดส่วนเกิน เนื่องจำกปั จจุบนั บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดย สำนักงำน คปภ. เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและ
สัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ทำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินสดส่วนเกินผ่ำน
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3.

4.

5.

6.

7.

กำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้อย่ำงจำกัด กำรปรับโครงสร้ำง
ในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์จึงสำมำรถลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะสำมำรถนำเงิน
ปั นผลของบริษัทฯ ไปบริหำรจัดกำรลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำวและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้ ส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่ อสิ นทรัพย์เสี่ยง ( Capital
Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิง้ ส์จะใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิ จ
ประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมำจำกเงินปั นผลที่ได้รบั จำกบริษัทฯ ในอนำคต
ลดข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจอื่น ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงตำมแผนกำรดังกล่ำว ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะมี
สิทธิในกำรเข้ำถือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ผ่ำนวิธีกำรแลกหุน้ ในอัตรำ 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์ดังกล่ำวจะ
สำมำรถขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่ งถูกกำกับโดยสำนักงำน คปภ.
ทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับธุรกิจอื่น
รวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆ
สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงโดยแบ่งแยกตำมกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์
จะทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรดำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของสำนักงำน คปภ. โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังสำมำรถพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงที่สงู กว่ำ หรือต่ำกว่ำ
กำรดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยในสัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ม่นั คงและสูงขึน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของกลุ่ม
บริษัทฯ
เป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในธุรกิจหลำยประเภท ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถื อหุน้ บริษัทโฮล
ดิง้ ส์จะสำมำรถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ แบบเดิมจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรและกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนไปยังธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับประกันภัย หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งจะเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงและลดกำรพึ่งพิงรำยได้จำกธุรกิจ
ประกันวินำศภัย ในกรณีเกิดควำมผันผวนของสภำวะอุตสำหกรรมประกันวินำศภัย
บริษัทฯ จะยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตได้ต่อไป แม้ว่ำภำยหลังจำกกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะทำให้ บริษัทฯ สิน้ สุดกำรได้รบั ประโยชน์จำกกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น กำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่ำงๆ เป็ นต้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีช่องทำงกำร
ระดมทุนอื่น เช่น ผ่ำนทำงบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่งึ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นต้น เพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจ คำดว่ำ
บริษัทฯ จะยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตได้ต่อไป
ผู้ถื อหุ้นที่ ตอบรับค ำเสนอซื ้อยังคงถื อหุ้นของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรัพย์ต่ อ ไป และมี โอกำสได้รับ
ผลตอบแทนจำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในอนำคต

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผถู้ ือหุน้ ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำร ดังนี ้
1.

มีภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำรำยกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่เี พิ่มขึน้ ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้
และกำรจัดกำร โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
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2.

3.

4.

กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมกำรชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะ
กำกับดูแลและบริหำรงำนทัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อยของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเท่ำกันกับบริษัทฯ นอกจำกนี ้ ในช่วงเริ่มต้นภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำร
จัดกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชี
และกำรเงิน และสมุหบ์ ัญชีของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเป็ นบุคลำกรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพิ่มขึน้ ปี ละประมำณ 10.00
ล้ำนบำท รวมถึงยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณ 10.00 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่ึงเพิ่งจัดตั้งขึน้ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นตำม
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ คณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะได้รบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมจำนวนครัง้ ที่มี
กำรจัดประชุมตำมอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ ขออนุมัติ ผ่ำนที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และ สำหรับ
ผูบ้ ริหำรที่จะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ในบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ จะไม่ได้รบั เงินเดือนเพิ่มเติมจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์
มีขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึน้ บริษัทฯ อำจจำเป็ นต้องดำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำขออนุมัติทั้งที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ ง้ ส์
(แล้วแต่กรณี) ทำให้กำรเข้ำทำรำยกำรมีขนั้ ตอนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิเพิ่มขึน้ รวมถึงระยะเวลำที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่
เพิ่มขึน้ ด้วย เนื่องจำกภำยหลังแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำว จะทำให้บริษัทฯ มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำเป็ นต้องปฏิบัติเกณฑ์กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อมีกำรเข้ำทำรำยกำรที่สำคัญ อำทิ กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้น
ควำมเสี่ยงในกำรทำรำยกำรไม่สำเร็จจำกกระบวนกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ และควำม
เห็นชอบของคู่สญ
ั ญำอื่น ๆ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร กำร
ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบหรือยินยอมจำกคู่สญ
ั ญำซึ่งจะ
ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญำ และหน่วยงำนกำกับดูแลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิง้ ส์ ไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ หรือ ได้รบั ควำมยินยอม
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้ำงต้น หรือ มีจำนวนหุน้ ในบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด อำจทำให้กำรเข้ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่สำเร็จได้ ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมพร้อมในกำรเข้ำทำรำยกำร โดยกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ยังคงเป็ นไปตำมกำหนดกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรที่วำงไว้ (ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.7 ของรำยงำนฉบับนี)้ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเพื่อแจ้ง และ/หรือ ขอ
ควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำต่ำงๆ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รบั ควำมเห็นชอบหรือ
ยินยอมดังกล่ำวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคู่สญ
ั ญำต่ำงๆ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็ นสำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่เป็ นไปตำมกำรคำดกำรณ์ ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำร
ถือหุน้ แล้วจะทำให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ กลำยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งในอนำคตจะมีกำรดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัย โดยผู้ถือหุ้นจะมีควำมเสี่ยงจำกผลกระทบกำรจำกดำเนินงำนและกำรขยำย
กิจกำรเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องของบริษัทโฮลดิง้ ส์ในอนำคต
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5.

ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซือ้ และบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อำจทำให้ผถู้ ือหุน้ ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ มีขอ้ จำกัดในกำรได้รบั ผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี และได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ ลดลง

ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรเข้ำทำรำยกำร ข้อด้อย และควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของอัตรำกำรแลกหุน้ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ควรอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และตอบรับคำเสนอซือ้ ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจสุดท้ำยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุ้นเป็ น
สำคัญ
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิจำรณำข้อดี ข้อด้อย ควำมเสี่ยง ควำมเหมำะสมของแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้เพิ่มเติมจำกรำยงำนฉบับนี ้
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ส่วนที่ 1: การขออนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตำมที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุมัติ แ ผนกำรปรับ โครงสร้ำ งกำรถื อ หุ้น และกำรจัด กำรของบริษั ท ฯ และกำรด ำเนิ น กำรอื่ น ๆ
(“รำยกำร”) ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อันได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

กำรขออนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
กำรขอเพิกถอนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำรทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ
กำรนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

โดยควำมประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะเข้ำทำรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นรูปแบบกำร
ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) มีหลักกำรและเหตุผลในกำรดำเนินกำรหลักดังต่อไปนี ้
(1) เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรขยำยธุรกิจ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุน
(2) สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตและกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน
(3) เพิม่ ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ทัง้ นี ้ สำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำวนัน้ จะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และกำรขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออก
จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โดยวำระนี ้
จะต้องได้รบั อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1.1

รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัท ฯ ตำมนัยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่พร้อมกับกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัด กำร (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) บริษัทฯ
จะดำเนินกำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ในรูปแบบบริษัทมหำชนจำกัด ภำยใต้ช่ือ “บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)”
(“บริษัทโฮลดิง้ ส์”) เพื่อทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนเพื่อแลกกับหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และภำยหลังกำรทำคำ
เสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรยื่นขออนุญำตนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้ำจดทะเบียนเป็ น
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หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิก
ถอนออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเวลำเดียวกัน
ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการดาเนินการของบริษทั ฯ
1
จัดตัง้ บริษัทมหำชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
ภำยใต้ช่ือ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิง้ ส์”)
2

บริษัทโฮลดิง้ ส์ทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ
เพื่อแลกกับหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ดว้ ยอัตรำ 1:1

3
นำหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทัง้ ขอเพิกถอน
หุน้ ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
(1)

บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทโฮลดิง้ ส์ในรู ปแบบบริษัทมหำชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน
10,000.00 บำท มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ เริ่มแรกและมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ทัง้ นี ้ บริษัท
โฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุน้ ส่วนนีท้ งั้ หมดเมื่อกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
แล้วเสร็จ (รำยละเอียดของบริษัทโฮลดิง้ ส์ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.2 ของรำยงำนฉบับนี)้

(2)

ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการได้รบั อนุญาตเบือ้ งต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริษัทโฮลดิง้ ส์ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิง้ ส์จะทาการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริษัทฯ และทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด
ของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ดังนี ้

หัวข้อ
ประเภทและลักษณะของ
หลักทรัพย์ท่ที ำกำรเสนอซือ้
อัตรำส่วนและรำคำกำรแลก
หลักทรัพย์

เงือ่ นไขสาคัญของการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รายละเอียด
หุ้น สำมั ญ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ดทะเบี ย นและช ำระแล้ว ซึ่ ง ณ วั น ที่ 24
กุมภำพันธ์ 2565 มีจำนวนทัง้ สิน้ 303,000,000 หุน้
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน้ สำมัญ
ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์
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หัวข้อ

รายละเอียด
โดยรำคำในกำรแลกหุน้ จะเป็ นรำคำเท่ำกับต้นทุนของหุน้ บริษัทฯ เดิมของผูถ้ ือหุน้
แต่ละรำย
ช่วงระยะเวลำรับซือ้
กำหนดให้ช่วงระยะเวลำรับซือ้ มีระยะเวลำไม่เกิน 45 วันทำกำร ซึ่งจะประกำศ
วันที่เริ่มต้นและสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ให้ทรำบต่อไป โดยระยะเวลำดังกล่ำวจะ
เป็ นระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซือ้ อีก (Final Period)
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรทำคำเสนอ บริษัทโฮลดิง้ ส์ ในฐำนะผูท้ ำคำเสนอซือ้ สงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคำเสนอซือ้ หำกมี
ซือ้
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
1. เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำใดๆ เกิดขึน้ ภำยหลังจำกสำนักงำน ก.ล.ต. รับแบบคำ
เสนอซือ้ และยังไม่สนิ ้ สุดระยะเวลำรับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออำจเป็ นเหตุให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุกำรณ์หรือกำร
กระทำดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกระทำของบริษัทโฮลดิง้ ส์หรือกำรกระทำที่บริษัท
โฮลดิง้ ส์ตอ้ งรับผิดชอบ หรือ
2. บริษัทฯ กระทำกำรใดๆ ภำยหลังจำกสำนักงำน ก.ล.ต. รับแบบคำเสนอซือ้ และ
ยังไม่สนิ ้ สุดระยะเวลำรับซือ้ อันเป็ นผลให้มลู ค่ำของหุน้ ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ช่วงเวลำที่ผแู้ สดงเจตนำขำย
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้
หลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำร
ภำยใน 20 วันทำกำรแรกของช่วงระยะเวลำรับซือ้
แสดงเจตนำขำย
(3)

ภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ หลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดาเนินการยื่นขอนาหุน้ สามัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศ ทจ.
34/2552

สำหรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรดังกล่ำว บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในวำระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี ้
(1)

(2)

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรซึ่งรวมถึงกำรนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้ ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยวำระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในประกำศ ทจ. 34/2552
กำรขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โดยวำระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสีย ง ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงกำรเพิกถอนหุน้ โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
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ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิวำระดังกล่ำวข้ำงต้น ถือเป็ นวำระที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หำก
วำระใดวำระหนึ่งไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจะถือว่ำวำระอื่นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นๆ อีก
นอกจำกนี ้ จำนวนหุน้ ของบริษัทฯ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์ถืออยู่ภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ ต้องทำให้บริษัทฯ
มีลกั ษณะเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำร
รับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้หำรือกับหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเบือ้ งต้น ทัง้ สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหำก
หน่วยงำนกำกับดูแลดังกล่ำวให้ควำมเห็นชอบต่อแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรโดยกำหนดเงื่อนไขที่
สำคัญต่อกำรตัดสินใจของผูล้ งทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่ตอ้ งได้ รบั กำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติม คณะกรรมกำร
บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรให้สอดคล้องตำมเงื่อนไขดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้
กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยที่จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงำน คปภ.”) และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยประกันวินำศภัยและ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของสำนักงำน คปภ.โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
ดังกล่ำวให้สำนักงำน คปภ. ทรำบ และได้หำรือในเบือ้ งต้นกับสำนักงำน คปภ. แล้ว
1.2

ข้อมูลของบริษทั โฮลดิง้ ส์

บริษั ท ฯ ได้ด ำเนิ น กำรจัดตั้งบริษัท โฮลดิ ง้ ส์เ พื่อ เข้ำท ำรำยกำรดัง กล่ ำวเสร็จสิ น้ แล้วเมื่อ วัน ที่ 4 มี น ำคม 2565 โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

หัวข้อ
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน

รำยชื่อผูถ้ ือหุน้

ข้อมูลของบริษทั โฮลดิง้ ส์
รายละเอียด
บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
ทุน จดทะเบี ย นเริ่ม ต้น 10,000.00 บำท มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 1.00 บำท แบ่ ง ออกเป็ น
10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ เริ่มแรก
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ำกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ของบริษัทฯ กล่ำวคือ 303,000,000.00 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนและเสนอขำย
ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ
ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์
ผูถ้ ือหุน้ เริ่มแรกประกอบไปด้วยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ โดยมีรำยชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
จานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้
ลาดับ
รายชื่อ
(หุน้ )
(ร้อยละ)
1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
9,986
99.86
2. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
1
0.01
3. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
1
0.01
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หัวข้อ

รายละเอียด
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รำยชื่อกรรมกำร

ขอบเขตกำรประกอบ
ธุรกิจ

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
นายถวัลย์ วิรานนท์
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
นายประพิทย์ ธีระประยุติ
นายพิมล ฉันทวีรกูล
นายเฉลิมพล สายประเสริฐ
นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง
นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต
นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
นางชุลีพร ชูวงษ์
นางสุรียพ์ ร เมตไตรพันธุ์
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,000

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
100.00

ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุน้ ส่วนนีท้ งั้ หมดเมื่อกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ แล้วเสร็จ
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยพิศษิ ฐ เศรษฐวงศ์
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมกำร
3. นำงสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมกำร
4. นำยถวัลย์ วิรำนนท์
กรรมกำร
5. นำงสุณีย ์ ธีรำวิทยำงกูร
กรรมกำร
6. นำงปรำณี ภำษีผล
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
7. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมก่อนที่บริษัทโฮลดิง้ ส์จะยื่นแบบ
คำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์พร้อมกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น และจะลงทุนในธุรกิจหลัก
ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจประกันวินำศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)
2. ธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศ (International Insurance)
3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)
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1.3

โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ก่ อ นและหลั ง การปรั บ โครงสร้ า งการถื อ หุ้ นและการจั ด การ และการเพิ ก ถอน
หลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ก่อนและหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนการปรับโครงสร้าง
โครงสร้างการถือหุน้ หลังการปรับโครงสร้าง
(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

ผู้ถือหุ้นของ TVI

ผู้ถือหุ้นของ TVI

100%

100%

บริษัทโฮลดิง้ ส์
100%

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 303 ล้ำนบำท
70%

100%

ลาววิวัฒน์
ประกันภัย

มอเตอร์ เอไอ
เรคอกนิช่นั โซลูช่ัน

ธุรกิจรับประกันวินาศภัย
(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
จำนวน 67.20 ล้ำนบำท)

ธุรกิจให้ บริการเทคโนโลยีในด้ าน
การประกันวินาศภัย
(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
จำนวน 20.00 ล้ำนบำท)

1.4

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพิกถอนหุน้ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 303 ล้ำนบำท
70%
ลาววิวัฒน์
ประกันภัย

100%
มอเตอร์ เอไอ
เรคอกนิช่นั โซลูช่ัน

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
(1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจากัดด้านการ
ลงทุน
กำรปรับโครงสร้ำงบริษัทฯ ให้เป็ นรูปแบบกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำ
ให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถลงทุนโดยกำรถือหุน้ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีควำมคล่องตัวในกำร
ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำวและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัทโฮลดิง้ ส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงิน กองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio :
CAR) ของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ผรู้ ่วมทุนหรือ
พันธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็ นบุคคล และ/หรือบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่มีควำมสนใจในกำรลงทุน หรือ มีควำม
คล่ อ งตัว ในกำรเลื อกลงทุน ในธุ ร กิจของบริษัท โฮลดิง้ ส์ อี ก ทั้ง กำรมี ผู้ร่ว มทุน หรือ พัน ธมิต รทำงธุ ร กิจที่มีควำม
เชี่ยวชำญยังช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ได้ในระดับหนึ่ง
19

รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

อนึ่ง กำรประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยของบริษัทฯ ในปั จจุบนั อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคปภ. โดย
ตำมนัยประกำศสำนักงำนคปภ. เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทัง้ ที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีขอ้ จำกัดต่ำงๆ อำทิเช่น บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัท
จำกัดได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตรำสำรทุนที่ออกจำหน่ำยทัง้ หมดของบริษัทจำกัดนัน้ เว้นแต่กำรถือตรำสำร
ทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่น และตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัท กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่
สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศแต่ละรำยได้เกิน
ร้อยละ 10.00 ของจำนวนตรำสำรทุนที่ออกจำหน่ำยทัง้ หมดของผูอ้ อกนัน้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนใน
ประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้ หมดเกินร้อยละ 30.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็ นไปตำมเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำน คปภ. กำหนด นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถลงทุนในสินทรัพย์บำงประเภทตำมที่
สำนักงำนคปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ใน
ประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ หรือไม่ได้จด
ทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ
ส่งผลให้กำรขยำยธุรกิจหรือกำรลงทุนของบริษัทฯ ในปั จจุบนั เป็ นไปอย่ ำงจำกัด ดังนัน้ กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะ
ของบริษัทโฮลดิง้ ส์จึงสำมำรถลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุนดังกล่ำวได้
(2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรดำเนินงำนของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ สำนักงำน คปภ.
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี ้
3.1 บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรและควำมเชี่ยวชำญที่มี อยู่ให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด
(Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตัง้ หน่วยงำนเพื่อให้กำรสนับสนุนแก่
บริษัทอื่นในเครือ เช่น กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้บริกำรด้ำนกำรบัญชีกำรเงิน กำร
ให้บริกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร เป็ นต้น
3.2

เพิ่ ม ควำมชัด เจนในกำรบริห ำรธุ ร กิ จ ให้ส ำมำรถขยำยและพัฒ นำได้อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ ภำยใต้ก ำร
บริหำรงำนของผูเ้ ชี่ยวชำญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสำมำรถเติบโตและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย นำไปสู่ผลกำร
ดำเนินงำนที่ดีให้กบั บริษัทโฮลดิง้ ส์ในอนำคต

3.3

เพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและผูเ้ ชี่ยวชำญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจำกแต่ละธุรกิจสำมำรถกำหนดขอบเขต
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละสำยงำนได้อย่ำงชัดเจน เช่น ผูบ้ ริหำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์มีหน้ำที่
ในกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรั บผิดชอบต่อผลประกอบกำรของกลุ่มธุรกิจ
ทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้ำงดังกล่ำวยังช่วยให้มีกำรแบ่งแยกฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนแต่ละธุรกิจ
ออกจำกกัน ส่งผลให้ผบู้ ริหำรสำมำรถวิเครำะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้กำรดำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของแต่ละธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ชัดเจน และโปร่งใส
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1.5

การกากับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ โครงสร้างการกากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮล
ดิง้ ส์จะยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการ
ชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะกากับดูแลและบริหารงานทัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจานวนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเท่ากันกับบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการลงทุน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โฮลดิง้ ส์จะกากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งดาเนินการโดยบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
และบริษัทโฮลดิง้ ส์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี ้ ในช่วงเริ่มต้นภายหลังการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเป็ นบุคลากรชุดเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกากับดูแลกิจการและการบริหารงานในบริษัทโฮลดิง้ ส์ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม หากบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็ นไปภ ายใต้แผนการ
ดาเนินธุรกิจดังที่นาเสนอ โดยรายชื่อคณะกรรมการของของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือ
หุน้ และการจัดการ สรุปได้ ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัทฯ
ตาแหน่งในบริษัทโฮลดิง้ ส์
1. นำยพิศษิ ฐ เศรษฐวงศ์
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร /
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร /
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ / กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ / กรรมกำร
3. นำงสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร / กรรมกำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร / กรรมกำร
4. นำยถวัลย์ วิรำนนท์
กรรมกำร
กรรมกำร
5. นำงสุณีย ์ ธีรำวิทยำงกูร
กรรมกำร
กรรมกำร
6. นำงปรำณี ภำษีผล
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
7. นำงสุภำภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
8. นำงพิไล เปี่ ยมพงศ์สำนต์
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ
นอกจากนี ้ เพื่อให้การติดตามและกากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะดาเนินการให้บริษัทโฮลดิง้ ส์จดั ทานโยบายและกลไกการกากับดูแลบริษัท
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ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม เช่ น การจั ด ส่ ง บุ ค คลของบริ ษั ท โฮลดิ ้ง ส์เ ข้า ไปเป็ น กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย
และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่ละบริษัทเท่าที่สามารถดาเนินการได้ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ มีการ
กาหนดกลไกการกากับดูแลให้การทารายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ก่อนการทารายการดังกล่าว เป็ นต้น ทั้งนี ้ การดาเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวสาหรับบริษัทย่อย และ/หรือบริษั ทร่วมที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ ขึน้ อยู่กับสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท
โฮลดิง้ ส์และความเห็นชอบของผูร้ ว่ มทุนในอนาคตอีกด้วย
ส าหรั บ ระบบการควบคุ ม ภายใน บริ ษั ท โฮลดิ ้ง ส์จ ะด าเนิ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของตนเอง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี โดยจะกาหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงาน
ต่างๆ ให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และจะดาเนินการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบใน
รายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ในช่วงปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา ทุกไตรมาส โดยฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 ระบบ รวมถึงในบางช่วง บริษัทฯ
มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายนอก เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ จากรายงานการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน พบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตาม
ระบบงาน รวมถึ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารตรวจสอบ ซัก ถาม และติ ด ตามอย่ า งใกล้ชิ ด ประกอบกับ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักงาน คปภ. นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและ
ขัน้ ตอนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและไม่พบความ
เสี่ยงหรือผลกระทบที่เป็ นประเด็นอย่างมีสาระสาคัญ
โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จานวน 10 ระบบ จากทัง้ หมด 15 ระบบ โดยแบ่งเป็ น
การเป็ นการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 จานวน 4, 2, 2 และ 2 ระบบ ตามลาดับ อย่างไรก็ดี
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่สาคัญของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและเป็ นปั จจุบนั บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
ภายนอก เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยซึ่งเป็ นระบบที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ ซึง่
จะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และจะนาเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2565 ต่อไป
นอกจากนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่
สานักงาน ก.ล.ต. ในไตรมาส 4 ปี 2564 และได้รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2564 ซึ่งพบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและขัน้ ตอนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและไม่พบความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เป็ นประเด็นอย่างมีสาระสาคัญ
สาหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดาเนินการจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี โดยจะกาหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุม
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ตามความเสี่ยงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และดาเนินการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ประจาทุกไตรมาส ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะนาระบบการ
ควบคุมภายในและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรีย น
นโยบายการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการจ่ายเงินปั นผล นโยบายการลงทุน กฎบัตรของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคู่มือการปฏิบตั ิ งาน มาปรับใช้ให้เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโฮลดิง้ ส์มีความเพียงพอและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

1.6

การดาเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

บริษัทฯ จะดาเนินการจัดตัง้ บริษทั โฮลดิง้ ส์ขนึ ้ เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น โดยภายหลังการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ และการจัดการ บริษัทฯ วางแผนการดาเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจดังนี ้
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โครงสร้างการดาเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก
กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจดังนี ้
(1.1) ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะยังคงมีธุรกิจหลักเป็ นการลงทุนในบริษัทฯ และจะดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ
(1.2) ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)
บริ ษั ท โฮลดิ ้ง ส์จ ะด าเนิ น การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ประกั น ภัย ไปยั ง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ที่มีศกั ยภาพในการเติบโต
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม
(1.3) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจารณาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้
ทัง้ นี ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการออกกรมธรรม์
คุม้ ครองผูป้ ่ วยโควิดประเภท “เจอ-จ่าย-จบ” ในปี 2563 ซึ่งเป็ นประกันภัยที่บริษัทมอบให้กบั ภาครัฐ โดยผูเ้ อาประกันภัยจะ
เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ จานวนกว่า 14,000 ราย จานวนเบีย้ ประกันทัง้ สิน้ 1.30 ล้านบาท โดยในปี 2563 และ 2564 มี
การเคลมกรมธรรม์ดงั กล่าวแล้วเป็ นจานวน 1.23 ล้านบาท และกรมธรรม์ดงั กล่าวได้หมดอายุแล้วในเดือนพฤศจิกายน
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2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับทากรมธรรม์ดงั กล่าวอีกต่อไป ทาให้บริษัทฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญจากกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว ทั้งนี ้ สาหรับผูท้ ่ีถือกรมธรรม์อื่นๆ ในปั จจุบันบริษัทฯ จะยังคงชาระค่าสินไหม
ทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ โดยสอดคล้องกับนโยบายที่สานักงาน คปภ. กาหนด
(2) กลุ่มธุรกิจอืน่
กลุ่มธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25.00 ของ
สินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง้ ส์ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจารณาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ยงั คงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทาธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ
พบว่ า ภำยในระยะเวลำ 12 เดื อ นภำยหลัง กำรท ำค ำเสนอซื อ้ บริษั ท โฮลดิ ง้ ส์ยัง ไม่ มี แ ผนในกำรลงทุน ในธุ ร กิ จ อื่ น
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย โดยในอนำคตหำกบริษัทโฮลดิง้ ส์
ต้องกำรลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และจะขออนุมัติ กำรเข้ำลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวตำมกระบวนกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะควบคุมดูแลให้สดั ส่วนกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวม เพื่อให้เป็ นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำากับตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออก
ใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการลงทุนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ จะเป็ นไปตาม
กรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัท
โฮลดิง้ ส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบายการ
ลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ รวมถึงภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ยงั ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก อย่างไร
ก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทโฮลดิง้ ส์จะปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.7

รายละเอียดขั้นตอนและกาหนดการของการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

รำยละเอียดขัน้ ตอนและกำหนดกำรของกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำร
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้ ทัง้ นีก้ ำหนดกำรดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั กำรจัดเตรียมเอกสำร
และกำรพิจำรณำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กาหนดการ
24 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดขั้นตอนและกาหนดการของการเข้าทารายการ
ขั้นตอน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิ
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ และการจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้
2. การขอเพิ ก ถอนหุ้น ของบริ ษั ท ฯ จากการเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
3. การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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กาหนดการ

ขั้นตอน

4. การมอบอานาจที่เกี่ยวข้อง
5. การเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ภายในเดือนมีนาคม 2565
บริษัทฯ ขอความเห็นชอบเบือ้ งต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
2. การนาหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แทนหุน้ ของบริษัทฯ
4 มีนาคม 2565
บริษัทฯ ดาเนินการให้มีการจัดตัง้ บริษัท โฮลดิง้ ส์ ภายใต้ช่ือ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮล
ดิ ้ง ส์ จ ากั ด (มหาชน)” ขึ น้ โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกจ านวน 10,000.00 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ภายในเดือนมีนาคม 2565
ที่ประชุมถือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์มีมติอนุมตั ิ
1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุน้ ของบริษัทฯ
2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
3. การท าค าเสนอซื อ้ หุ้น ของบริษั ท ฯ โดยการแลกหุ้น และการด าเนิ น การอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
4. การยื่นแบบคาขออนุญาตแสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
5. การยื่นแบบคาขอรับหุน้ สามัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
โดยมีเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั การอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการโดย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ภายในเดือนมีนาคม 2565
บริษัทฯ ดาเนินการขออนุมตั ิและความเห็นชอบจากคู่สญ
ั ญาประกันภัยและคู่สญ
ั ญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขหรือผ่อนผันข้อกาหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงการ
ถื อ หุ้ น (Change of Control) และการด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแผนการปรั บ
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
28 เมษายน 2565
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิ
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
2. การขอเพิ ก ถอนหุ้น ของบริ ษั ท ฯ จากการเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
3. การมอบอานาจที่เกี่ยวข้อง
ต้นเดือนพฤษภาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถื อหุ้นและการ
จัดการ
ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัทโฮลดิง้ ส์ย่ืนแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อ สานัก งาน
2565
ก.ล.ต.
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ขั้นตอน
บริษัทโฮลดิง้ ส์ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทาคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายในเดือนตุลาคม 2565
บริษัทโฮลดิง้ ส์ทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษัทฯ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
(ภายหลังจากที่ได้รบั อนุญาต ฯ โดยวิธีแลกหุน้ ในอัตรา 1 หุน้ สามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์
จากสานักงาน ก.ล.ต.)
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทาการ
ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิง้ ส์ดาเนินการดังต่อไปนี ้
2565
1. ยื่นรายงานผลการเสนอซือ้ หลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ยื่นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สามัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในเดือนธันวาคม 2565 1. บริษัทโฮลดิง้ ส์จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ (จานวนทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจะขึน้ อยู่กบั จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผถู้ ือหุน้ นามาแลก)
2. การจดทะเบี ย นหุ้น ของบริษั ท โฮลดิ ง้ ส์เ ข้า เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผลสาเร็จ
3. รายงานการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อ สานักงาน คปภ.
กาหนดการ
ภายในเดือนตุลาคม 2565

1.8

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

1.8.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรในครัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ โดยกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้
สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ดี ในอนำคต บริษัทโฮลดิ ง้ ส์อำจปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของบริษัทฯ เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
กฎหมำย และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสตำมแนวทำงกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ของ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ สำนักงำน คปภ.
และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
1.8.2 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์
ในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิง้ ส์สามารถแลกหุน้ ของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการทุกประการ (รำยละเอียดของฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนปัจจุบนั ของบริษัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ของรำยงำนฉบับนี)้
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ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์
กรณีแลกหุ้นของบริษทั ฯ ได้ร้อยละ 100.00
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
กรณีแลกหุ้นของบริษทั ฯ ได้ร้อยละ 100.00
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
113.34
77.90
(ล้านบาท)
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (ล้านหุน้ )
303.00
303.00
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
0.37
0.26

31 ธันวาคม
2564
472.23
303.00
1.56

ในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิง้ ส์สามารถแลกหุน้ ของบริษัทฯ ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะรับรูฐ้ านะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่บริษัทโฮล
ดิง้ ส์สามารถแลกหุน้ ได้ เช่น หากบริษัทโฮลดิ ้งส์สามารถแลกหุน้ ของบริษัทฯ ได้รอ้ ยละ 75.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทโฮลดิง้ ส์จะรับรู ฐ้ านะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดส่วนร้อยละ
75.00 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี ้
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์
กรณีแลกหุ้นของบริษทั ฯ ได้ร้อยละ 75.00
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
กรณีแลกหุ้นของบริษทั ฯ ได้ร้อยละ 75.00
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
2564
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
85.00
58.43
354.17
(ล้านบาท)
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (ล้านหุน้ )
303.00
303.00
303.00
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
0.28
0.19
1.18
1.8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เลือกที่จะนาหุน้ ที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ตามแผนการปรับโครงสร้างการ
ถือหุน้ และการจัดการ การแลกหุน้ ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้าง ผู้
ถือหุน้ ของบริษัทฯ จะกลายเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งยังคงมีขอบเขตการดาเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานเหมือนบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ ประกอบกับบริษัทโฮลดิง้ ส์จะยังไม่ได้เริ่ม
เข้าสู่ธุรกิจใหม่
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เลือกที่จะไม่นาหุน้ ที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะยังคงเป็ นผู้
ถือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไป และอาจได้รบั ผลกระทบดังต่อไปนี ้
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1. ผูถ้ ือหุน้ จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื่องจากหุน้ ของบริษัทฯ จะถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการ
จัดการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี เงินได้จากกาไรจากการซือ้ ขายหุน้ ( Capital Gain) จากเดิมที่ได้รบั
ยกเว้นภาษี เงินได้สาหรับ การขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
จะต้อ งเสี ยค่าอากรแสตมป์ ในการโอนหุ้น จากเดิ มที่ไ ด้รับ ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ สาหรับ การขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียน
3. ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถรับรูผ้ ลการดาเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทโฮลดิง้ ส์ในอนาคต (หากมี) และจากัด
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ เท่านัน้
4. ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ จากัดในการได้รบั ข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยได้รบั ในฐานะหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ผูถ้ ือหุน้ มีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการควบคุมการบริหารงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์
6. ในกรณี ท่ีบริษัทโฮลดิง้ ส์เริ่มดาเนิน ธุร กิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แ ลกหุ้นจะไม่มี โอกาสได้รับเงิ นปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจใหม่ดงั กล่าว โดยจะได้รบั เงินปั นผลจากบริษัทฯ เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษี ท่ีเกิดจากการแลกหุน้ เนื่องจากเป็ นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ
และราคาในการแลกหุน้ เท่ากับราคาต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย จึงทาให้ไม่มีกาไรจากการแลกหุน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ที่เป็ น
นิติบุคคลแต่ละรายขายหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ในอนาคต จะต้องคานวณภาษี เงินได้นิติบุคคลโดยใช้ตน้ ทุนเดิมที่ได้มาซึ่ง
หุน้ ของบริษัทฯ เท่านัน้ โดยไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุน้ บริษัทฯ ณ วันที่ทาการแลกหุน้ เป็ นต้นทุนใหม่ของหุน้ บริษัท
โฮลดิง้ ส์ได้
1.8.4 ปั จจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของ
คู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สญ
ั ญาซึ่งจะขึน้ อยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญา และหน่วยงานกากับ
ดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ จานวนหุน้ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์ถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ ต้องทาให้บริษัทฯ มี
ลักษณะเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
รับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการของบริษัทฯ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายประกัน
วินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสานักงาน คปภ. และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสานักงาน คปภ. โดย
บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงรายงานการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงาน คปภ. เท่านัน้
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2.

ความสมเหตุสมผลของรายการ

2.1

ความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

2.1.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
บริษัทฯ มีควำมประสงค์ท่ีจะปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร เพื่อดำเนินธุรกิจในรู ปแบบของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ (1) เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรขยำยธุรกิจ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุน (2) เพื่อให้สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน และ (3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (รำยละเอียด
ของแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรซึ่งปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.2 ของรำยงำนฉบับนี)้
เนื่ อ งจำกปั จจุบันบริษัท ฯ ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ประกันวิ น ำศภัย ซึ่ง ถื อ เป็ น ธุร กิ จที่ มีค วำมสำคัญ และมี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ สิทธิ
ประโยชน์ของประชำชน จึงมีกำรกำกับดูแล โดยสำนักงำน คปภ. เพื่อให้ธุรกิจประกันวินำศภัยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 140.00 ข้อกำหนดให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำ
สำรทุนในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้ หมดเกินร้อยละ 30.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ หรือ ข้อกำหนดให้บริษัท
ฯ ไม่ ส ำมำรถลงทุน ในตรำสำรทุน ในประเทศที่ อ อกโดยบริษั ท จ ำกัด ได้เ กิ น ร้อ ยละ 10.00 ของจ ำนวนตรำสำรทุน ที่
ออกจำหน่ำยทัง้ หมดของบริษัทจำกัด เป็ นต้น
ดังนั้น กำรปรับโครงสร้ำงบริษัทฯ ให้เป็ นรู ปแบบกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น จะทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์
สำมำรถลงทุนโดยกำรถือหุน้ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีควำมคล่องตัวในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอืน่
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำวและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้ ส์ โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ จะ
สำมำรถลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในข้อกำหนดดังกล่ำว ส่งผลให้กำรขยำยธุรกิจหรือกำรลงทุนของบริษัทฯ
สำมำรถทำได้หลำกหลำยและไม่จำกัด
2.1.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการ ตามแผนการปรั บโครงสร้ างการถือหุ้นและการ
จัดการซึ่งรวมถึงการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อดีของการเข้าทารายการ
(1) ลดข้อจากัดในการลงทุน เพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน
เนื่องจำกปั จจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่ง อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดย สำนักงำน คปภ.
เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม ท ำให้บ ริษั ท ฯ สำมำรถบริห ำรจัด กำรเงิ น สดส่ ว นเกิ น ผ่ ำ นกำรลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์ป ระเภทต่ ำ งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
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ผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้อย่ำงจำกัด อำทิ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จะต้องดำรงเงินกองทุนตำมที่สำนักงำน คปภ.
กำหนด ดังนี ้
ข้อมูลเงินกองทุน และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR)
รายละเอียด
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 63
30 ก.ย. 64
ตามเกณฑ์ทสี่ านักงาน คปภ. กาหนด/1
เงินกองทุน (ล้ำนบำท)
ไม่นอ้ ยกว่ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ
30.00
30.00
30.00
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
ไม่นอ้ ยกว่ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ
Ratio : CAR) (ร้อยละ)
140.00
120.00
120.00
ข้อมูลของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดขึน้ จริงช่วงทีผ่ ่านมา/2
เงินกองทุน (ล้ำนบำท)/3
2,076.64
2,469.08
2,523.60
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
236.26
287.35
286.84
Ratio : CAR) (ร้อยละ)
หมายเหตุ : /1 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดประเภทและชนิดเงินกองทุน
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการคานวณเงินดารงกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 กาหนดการดารง
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 120.00 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม
2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 140.00 ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
/2 อ้างอิงตามข้อมูลอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
และแบบเปิ ดเผยข้อมูล เรือ่ งให้เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย (แบบ ปผว. 1) ของบริษัทฯ
/3 เงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ได้ทงั้ หมดทีร่ ายงานตามกรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง (Risk Based Capital)

ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป บริษัทฯ มีหน้ำที่ตอ้ งดำรงอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital
Adequacy Ratio : CAR) ไม่นอ้ ยกว่ำ 140.00 ตำมที่สำนักงำน คปภ. กำหนด นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำ
สำรทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตรำสำรทุนที่ออกจำหน่ำยทั้งหมดของบริษัท
จำกัดนัน้ 1 บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศที่ออกโดยนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศแต่
ละรำยได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตรำสำรทุนที่ออกจำหน่ำยทัง้ หมดของผูอ้ อกนัน้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำ
สำรทุนในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้ หมดเกินร้อยละ 30.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ2 นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยัง
ไม่สำมำรถลงทุนในสินทรัพย์บำงประเภทตำมที่สำนักงำน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยตำม
ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ รวมทัง้ หมดได้เกินร้อยละ 5.00
ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ

เว้นแต่กำรถือตรำสำรทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่น และตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัท กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
2
เว้นแต่กำรลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ในประเทศ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คปภ.
1
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กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์จึงสำมำรถลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะ
สำมำรถนำเงินปั นผลของบริษัทฯ ไปบริหำรจัดกำรกำรลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำวและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้ ส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ
(2) ลดข้อจากัดในการประกอบธุรกิจอื่น
เนื่องจำกปั จจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่ง อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดย สำนักงำน คปภ.
เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึง ขอบเขตในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม ทำให้กำร
ลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทฯ สำมำรถทำได้อย่ำงจำกัด ทัง้ นีต้ ำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย เรื่ อ ง กำรลงทุน ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของบริษั ท ประกัน วิ นำศภัย บริษั ท ฯ สำมำรถประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยได้เพียงไม่กี่ประเภท อำทิ กำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ กำรให้บริกำรด้ำนงำนสนับสนุน
แก่ผอู้ ื่น กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ กำรลงทุนถือหุน้ ในธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศ กิจกำรสถำนพยำบำล
กิจกำรที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น รวมถึงยังมีขอ้ กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสัดส่วน
กำรถื อหุน้ เพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่น เช่น มูลค่ำรวมของตรำสำรทุนที่บริษัทฯ ถื อ หุ้นเพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่นรวมกัน
ทัง้ หมดต้องไม่เกินร้อยละ 15.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท เป็ นต้น
ดังนัน้ ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงตำมแผนกำรดังกล่ำว ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะมีสิทธิในกำรเข้ำถือหุน้ ของบริษัทโฮล
ดิง้ ส์ผ่ำนวิธีกำรแลกหุน้ ในอัตรำ 1 หุน้ ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์ดงั กล่ำวจะสำมำรถขยำย
กำรลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งถูกกำกับโดยสำนักงำน คปภ. ทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์
สำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร เพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับธุรกิจอื่ นๆ ซึ่ง รวมไปถึงบริษัท
ประกันภัยอื่นที่ดำเนินธุรกิจภำยใต้โครงสร้ำงบริษัทโฮลดิง้ ส์ อำทิ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) หรือ บริษัท
เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ บริษัทโฮลดิง้ ส์มีเป้ำหมำยในกำรดำรงสัดส่วนของกลุ่ม ธุรกิจ
ประกันภัยให้มีขนำดสินทรัพย์รวมกัน ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และกลุ่มธุรกิจอื่น ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันภัย ให้มีขนำดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิง้ ส์
โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทน
สูง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยำว ทั้งนี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ยังคงมุ่งเน้นในกำรลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็ นหลัก เนื่องจำกเป็ นธุรกิจที่มคี วำมเชี่ยวชำญโดยตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และ
กำรจัดกำร รวมถึงกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรของบริษัทฯ พบว่ำ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ บริษัท
โฮลดิง้ ส์ยงั ไม่มีแผนในกำรลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจประกันวิน ำศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย โดยในอนำคตหำกบริษัทโฮลดิง้ ส์ตอ้ งกำรลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิง้ ส์จะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่ให้
ผลตอบแทนที่เหมำะสมโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะขออนุมัติกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวตำม
กระบวนกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะควบคุมดูแลให้สดั ส่วนกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกิน
ร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวม เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขอ
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อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำรลงทุนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท โฮลดิ ้ง ส์ จะเป็ น ไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุ น และแผนกำรลงทุ น ที่ พิ จ ำรณำโดย
คณะกรรมกำรกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในเรื่องกำร
ลงทุ น และธุ ร กิ จ ประกัน ภัย โดยกรอบนโยบำยกำรลงทุ น และแผนกำรลงทุ น ดัง กล่ ำ วจะต้อ งได้รับ กำรอนุมัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ รวมถึงภำยในระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ยงั
ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง บริษัทโฮลดิง้ ส์จะปฏิบตั ิตำมเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
สำหรับแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิง้ ส์จะใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมำจำกเงิน
ปั นผลที่ได้รบั จำกบริษัทฯ ในอนำคต ทัง้ นีป้ ั จจุบนั บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาไร
หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และการจ่ายเงินปั นผลไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสานักงาน คปภ. โดยในรอบผลประกอบการปี
2562 – 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวน 60.60 ล้านบาท 60.60 ล้านบาท และ 212.10 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ร้อยละ 52.20 ร้อยละ 77.26 และ
ร้อยละ 43.77 ในปี 2562 – 2564 ตามลาดับ อย่างไรก็ดีเงินปั นผลที่บริษัทโฮลดิง้ ส์จะได้รบั จากบริษัทฯ ในอนาคตของ ยัง
มีความไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงจานวนหุน้ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์จะถือหุน้ ในบริษัทฯ ภายหลัง
จากการเข้าทารายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในครัง้ นี ้
(3) สามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน
กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรดำเนินงำนของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจประกัน
วินำศภัย ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน คปภ. ซึ่งเป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินธุรกิจภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำง
กำรถื อหุ้นและกำรจัดกำร (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.6 ของรายงานฉบับนี)้ โดยบริษัท โฮลดิง้ ส์ยัง
สำมำรถพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงที่สงู กว่ำ หรือต่ำกว่ำ กำรดำเนินธุรกิจประกันภัยในสัดส่วนที่เหมำะสม
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ม่นั คงและสูงขึน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำมสำหรับกำรลงทุน ต่ำงๆ รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ จะเป็ นไปตำมกรอบ
นโยบำยกำรลงทุน และแผนกำรลงทุนที่ พิจำรณำและกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทโฮล
ดิง้ ส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในเรื่องกำรลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบำยกำรลงทุน
และแผนกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์
ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีควำมประสงค์ท่จี ะถือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยต่อไปภำยหลังจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำวก็สำมำรถกระทำได้ โดยอำจพิจำรณำถึงข้อด้อยและควำมเสี่ยงเพิ่มเติม จำกผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ กรณีอนุมัติกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และไม่ตอบรับคำเสนอซือ้ (รายละเอียด
ปรากฎตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2.2 ของรายงานฉบับนี)้
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(4) เป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท
ปั จจุบนั บริษัทฯ จะมีกำรประกอบธุรกิจและมีรำยได้หลักจำกธุรกิจประกันวินำศภัยเท่ำนัน้ ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำง
กำรถือหุน้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะสำมำรถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่ นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยได้ ดังนัน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ แบบเดิมจะทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถบริหำรและกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนไป
ยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับประกันภัย หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งจะเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงและลดกำรพึ่งพิงรำยได้จำก
ธุรกิจประกันวินำศภัย ในกรณีเกิดควำมผันผวนของสภำวะอุตสำหกรรมประกันวินำศภัย
(5) สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics
of Scale) ได้ในอนาคต
ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรและควำมเชี่ยวชำญที่มอี ยู่
ให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยในอนำคตอำจตัง้
หน่วยงำนเพื่อให้กำรสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้บริกำรด้ำนกำร
กำรเงิน บัญชีและกำรลงทุน กำรให้บริกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร กำรให้บริกำรด้ำนงำนกฎหมำย เป็ นต้น ซึ่งจะทำให้
บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถพัฒนำศักยภำพ และ/หรือ สรรหำ พนักงำนและทรัพยำกรต่ำงๆ ให้มีควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญในแต่
ละด้ำนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทโฮลดิง้ ส์และบริษัทในเครือ
นอกจำกนีโ้ ครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรบริหำรงำนภำยหลังจำกแผนกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว ทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์
สำมำรถวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็ นรำยธุรกิจ และ/หรือ รำยบริษัท ได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึน้ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะสำมำรถ
นำผลกำรวิเครำะห์ดงั กล่ำวไปพัฒนำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของบริษัทโฮลดิง้ ส์และบริษัทในเครือต่อไปได้ในอนำคต
ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทารายการ
(1) มีภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเข้าทารายการของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่เี พิ่มขึน้
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทโฮล
ดิง้ ส์จะยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมกำร
ชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะกำกับดูแลและบริหำรงำนทัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเท่ำกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั
โฮลดิง้ ส์จะกำกับดูแลธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งดำเนินกำรโดยบริษัทฯ ผ่ำนข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
และบริษัทโฮลดิง้ ส์ นอกจำกนี ้ ในช่วงเริ่มต้นภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และสมุหบ์ ญ
ั ชีของ
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะเป็ นบุคลำกรชุดเดียวกับบริษัทฯ ด้วยเหตุนี ้ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำ ใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพิ่มขึน้ ปี ละประมำณ 10.00 ล้ำนบำท ทั้งนี ้ บริษัทโฮลดิง้ ส์อำจ
พิจำรณำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนในบริษัทโฮลดิง้ ส์ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
หำกบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็ นไปภำยใต้แผนกำรดำเนินธุรกิจ
ดังที่จะกล่ำวต่อไป
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เนื่ อ งจำกบริ ษั ท โฮลดิ ้ง ส์ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ง ขึ ้น ใหม่ และมี ส ถำนะเป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกต่ ำ งหำกจำกบริ ษั ท ฯ ท ำให้
คณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบแยกต่ำงหำกจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำร
ของบริษัทโฮลดิง้ ส์มีหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำย วำงกรอบแนวทำง และกำหนดหลักเกณฑ์ในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทโฮล
ดิง้ ส์ให้เหมำะสม ดังนั้นบริษัทโฮลดิง้ ส์จึงมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยจะเป็ นกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนต่อเมื่อมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์เท่ำนัน้ โดยอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวจะเป็ นอัตรำเดียวกัน
กับบริษัทฯ โดยจ่ำยตำมจำนวนครัง้ ที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ทั้งนี ้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำร
อนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ สำหรับผูบ้ ริหำรที่ จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ จะ
ไม่ได้รบั เงินเดือนเพิ่มเติมจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์
นอกจำกนีก้ ำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำวยังทำให้บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจำกค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนตำมปกติ เช่น ค่ำจ้ำงที่ ปรึกษำ ค่ำจดทะเบียน
กับหน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นต้น โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณ 10.00 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทโฮลดิง้ ส์ได้จดั ตัง้ ขึน้ และสำมำรถดำเนินกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ แล้ว คำดว่ำจะสำมำรถทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์มีรำยได้และผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนในส่วนของธุรกิจ
อื่ น เพื่ อ มำชดเชยภำระค่ ำใช้จ่ำยที่ เพิ่ ม ขึน้ ดังกล่ ำวได้ รวมถึ ง ในกรณี ท่ี บริษัท โฮลดิง้ ส์ส ำมำรถบริห ำรจัด กำรและใช้
ทรัพยำกรและควำมเชี่ยวชำญที่มีอยู่ให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economics of Scale) อำจทำให้มีผลกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนเพิ่มขึน้ ได้อีกด้วย
(2) มีขนั้ ตอนในการบริหารจัดการเพิม่ ขึน้
จำกแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์มีโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรบริหำรงำนเช่นเดียวกัน โดยจะมีคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงมีขนั้ ตอน
ในกำรกำกับดูแลซึ่งเป็ นไปตำมข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ และเป็ นไปตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบต่ำง ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ สำนักงำน คปภ. และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ ใน
กรณีท่บี ริษัทฯ ในฐำนะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ มีกำรเข้ำทำรำยกำรที่สำคัญ อำทิ กำรได้มำ
หรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้น อำจจำเป็ นต้องดำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำขอ
อนุมตั ิทงั้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
โฮลดิง้ ส์ (แล้วแต่กรณี) ทำให้กำรเข้ำทำรำยกำรมีขั้นตอนในกำรพิจำรณำอนุมัติเพิ่มขึน้ รวมถึง มีระยะเวลำที่ใช้ในกำร
พิจำรณำที่เพิ่มขึน้ ด้วย ขัน้ ตอนและระยะเวลำที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำวอำจทำให้บริษัทฯ มีขอ้ เสียเปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบ
กับบริษัทประกันภัยอื่นที่ไม่ได้ดำเนินกำรในรูปแบบโครงสร้ำงกำรถือหุน้ เดียวกันนี ้
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หลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) ความเสี่ยงในการทารายการไม่สาเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความ
เห็นชอบของคู่สญ
ั ญาอื่น ๆ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือยินยอมจำกคู่สญ
ั ญำซึ่ง จะขึน้ อยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญำ และหน่วยงำนกำกับ
ดูแลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึ งสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกนี ้ จำนวนหุน้ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์ถืออยู่ใน
บริษัทฯ ภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ ต้องทำให้บริษัทฯ มีลกั ษณะเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิง้ ส์ ไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ
หรือ ได้รบั ควำมยินยอมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้ำงต้น หรือ มีจำนวนหุน้ ในบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด อำจทำให้
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่สำเร็จได้
ปั จจุบันบริษัทฯ ได้หำรือกับหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเบือ้ งต้น ได้แก่ สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
โดยหำกหน่วยงำนกำกับดูแลดังกล่ำวให้ควำมเห็นชอบต่อแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรโดยกำหนด
เงื่ อ นไขที่ ส ำคัญ ต่ อ กำรตัด สิ น ใจของผู้ล งทุ น หรื อ มี เ งื่ อ นไขใดที่ ต ้อ งได้รับ กำรอนุ มัติ จ ำกที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพิ่ ม เติ ม
คณะกรรมกำรบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรให้สอดคล้องตำมเงื่อนไข
ดังกล่ำวได้ นอกจำกนีก้ ำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยที่จะต้องขอควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน คปภ. และไม่ขดั หรือ
แย้งกับกฎหมำยประกันวินำศภัยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำน คปภ. โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรดังกล่ำวให้สำนักงำน คปภ. ทรำบ และได้หำรือในเบือ้ งต้นกับสำนักงำน คปภ. แล้ว
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำกำรเข้ำทำรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ที่ผ่ำนมำของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
พบว่ำมีบริษัทจดทะเบียนที่ทำรำยกำรในลักษณะคล้ำยคลึงกันกับบริษัทฯ และสำมำรถดำเนินกำรขออนุมัติจำกทำง
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมพร้อมในกำรเข้ำทำรำยกำร โดยกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ยังคงเป็ นไปตำม
กำหนดกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรที่วำงไว้ (ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.7 ของรำยงำน
ฉบับนี)้ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเพื่อแจ้ง และ/หรือ ขอควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำต่ำงๆ และหน่วยงำน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รบั ควำมเห็นชอบหรือยินยอมดังกล่ำวขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของคู่สญ
ั ญำต่ำงๆ และ
หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็ นสำคัญ
(4) ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่เป็ นไปตามคาดการณ์
ในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแลกหุน้ ของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเหมือนกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรทุกประกำร อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถ
แลกหุน้ ของบริษัทฯ ได้นอ้ ยกว่ำร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะรับรู ้
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ลดลงตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแลกหุน้ ได้
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ทัง้ นีท้ ่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
โฮลดิง้ ส์จำกปั จจัยของจำนวนหุน้ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแลกหุน้ ได้ โดยเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้ดงั นี ้
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ ส์
กรณีแลกหุ้น กรณีแลกหุ้น
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564
ได้ร้อยละ
ได้ร้อยละ
(1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564)
100.00
75.00
กำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (ล้ำนบำท)
472.23
354.17
จำนวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (ล้ำนหุน้ )
303.00
303.00
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)
1.56
1.17
2.2

กรณีแลกหุ้น
ได้ร้อยละ
50.00
236.11
303.00
0.78

ความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2.2.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัท ฯ ตำมนัยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่พร้อมกับกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เดิมของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) บริษัทฯ
จะดำเนินกำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ในรูปแบบบริษัทมหำชนจำกัด ภำยใต้ช่ือ “บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)”
(“บริษัทโฮลดิง้ ส์”) เพื่อทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนเพื่อแลกกับหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และภำยหลังกำรทำคำ
เสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์เ สร็จ สิ น้ บริษั ท โฮลดิ ง้ ส์จะด ำเนิ น กำรยื่น ขอน ำหุ้น สำมัญ ของบริษัท โฮลดิ ง้ ส์เข้ำจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แทนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเวลำเดียวกัน (รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ และการ
เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรากฏตามหัวข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี)้
ดังนั้นกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงถือเป็ นส่วนหนึ่งของควำมสำเร็จของ
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรดังกล่ำว รวมถึงบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในวำระกำรขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โดยวำระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง อย่ำงไรก็ตำม หำก
ก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ มีกำรแก้ไขข้อบังคับ หรือประกำศดังกล่ำวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงที่จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้กำรได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยคะแนนเสียงตำมที่ขอ้ บั งคับ
หรือประกำศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกำหนด ตำมนัยประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนว
ทำงกำรเพิกถอนหุน้ โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
37

รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

2.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อดี
(1) ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ
กำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำรงสถำนะ
เป็ นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่ำธรรมเนียมรำยปี เป็ นต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลกำรดำเนินงำนที่ดีขนึ ้ โดยข้อดีจำกกำรลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะส่งผลดี เฉพำะในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซือ้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์และยังคงถือหุน้
ของบริษัทฯ ต่อไปภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ เท่ำนัน้ เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำรงสถำนะเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทโฮลดิง้ ส์จะยังคงต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ งกับกำร
ดำรงสถำนะเป็ นบริษัทจดทะเบียนต่อไป
ข้อด้อย
(1) ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์จำกกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษัทฯ
สิน้ สุดกำรได้รบั ประโยชน์จำกกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น โอกำสในกำรระดมทุนผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่ำงๆ กำรได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รบั จำกบริษัทไทยหรือกองทุนรวมมำรวมเป็ น
รำยได้ในกำรคำนวณเพื่อเสียภำษี (ตำมเงื่อนไขที่กำหนด) เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังกำรขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลัก ตำมที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบัน ซึ่งคือธุรกิจประกันวินำศภัย ต่อไป
และ บริษัทฯ ยังคงมีช่องทำงกำรระดมทุนอื่น เพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจและขยำยกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคตนอกเหนือจำกกำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น กำรระดมทุนผ่ำนบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่ึงเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ กำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกหุน้ กู้
ดังนัน้ คำดว่ำบริษัทฯ จะยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตได้ต่อไป โดยไม่ได้รบั ผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญจำกกำรสิน้ สุดสถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2.2.3 เปรี ย บเที ย บข้ อ ดี แ ละข้ อ ด้ อ ยของผลกระทบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น จากการเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์จ ากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
กรณีอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตอบรับคาเสนอซือ้
ข้อดี
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับคำเสนอซือ้ จะยังคงถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะยังคงได้รบั ประโยชน์จำกสถำนะของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ อำทิ สภำพคล่อง
ในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ โอกำสได้รบั ผลตอบแทนจำกกำลงทุนในรูปแบบกำไรจำกกำรขำย
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หุน้ (Capital Gain) ผ่ำนกำรขำยหุน้ ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ สิทธิประโยชน์กำรได้ รบั ยกเว้นภำษี ท่ีเกิดจำกกำไรจำก
กำรขำยหุน้ (Capital Gain Tax) ของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดำ กำรได้รบั ข้อมูลข่ำวสำร เป็ นต้น
(2) มีโอกำสได้รบั ผลตอบแทนจำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในอนำคต
ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับคำเสนอซือ้ จะสำมำรถแลกหุน้ เพื่อถือหุน้ ในบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีแผนในกำรขยำยธุรกิจ
จำกเดิมที่ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยเพียงอย่ำงเดียวไปประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน และรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ใน
อนำคต ทั้งนีผ้ ู้ถือหุ้นควรพิจำรณำข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงในกำรเข้ำทำรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถื อ หุ้น
ประกอบกำรพิจำรณำ (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2.1 ของรายงานฉบับนี)้
ข้อด้อย
(1) มีควำมเสี่ยงหำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่เป็ นไปตำมกำรคำดกำรณ์
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักจดทะเบียน และตอบรับคำเสนอซือ้ ของ
บริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำให้ผู้ถือหุ้น กลำยเป็ นผู้ถื อหุ้น ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่ง ในอนำคตจะมีกำรดำเนินธุรกิจ อื่นๆ ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคือ ธุรกิจประกันวินำศภัย ดังนั้นในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิง้ ส์มีกำรขยำยกิจกำร
เพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่น และผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจอื่นไม่เป็ นไปตำมกำรคำดกำรณ์ จะทำให้ผูถ้ ือหุน้ มีควำม
เสี่ยงจำกผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ในอนำคต
กรณีอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และไม่ตอบรับคาเสนอซือ้
ข้อดี
(1) ไม่ได้รบั ควำมเสี่ยงจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักจดทะเบียน และไม่ตอบรั บคำเสนอซือ้
ของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะทำให้ผถู้ ือหุน้ ยังคงสำมำรถถือหุน้ ในบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยต่อไป โดยไม่ได้รบั
ผลกระทบกำรจำกดำเนินงำนและกำรขยำยกิจกำรเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องของบริษัทโฮลดิง้ ส์ นอกจำกนี ้
ผูถ้ ือหุน้ อำจมีโอกำสได้รบั เงินปั นผลจำกกำไรสะสมของบริษัทฯ หรือผลประกอบกำรในอนำคตตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ
ข้อด้อย
(1) ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ภำยหลังหุน้ ของบริษัทฯ พ้นจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่
สำมำรถทำกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัทฯ ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ส่งผลให้ไม่มีรำคำตลำดอ้ำงอิงในกำรซือ้
ขำยและทำให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ อำจขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัทฯ
(2) ข้อจำกัดในกำรได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จะถูกจำกัดในรูปของเงินปั นผล ขณะที่โอกำสที่ผถู้ ือ
หุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนจำกกำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain) ที่เกิดขึน้ จำกส่วนต่ำงของรำคำซือ้ ขำยหุน้ อำจ
ลดลง เนื่องจำกหุน้ ของบริษัทฯ ไม่มีตลำดรองในกำรซือ้ ขำยและไม่มีรำคำตลำดอ้ำงอิงในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
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ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบผลประกอบการปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ 0.20 บาทต่อหุน้ 0.20 บาทต่อหุน้
และ 0.70 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ร้อยละ
52.20 ร้อยละ 77.26 และร้อยละ 43.77 ในปี 2562 – 2564 ตามลาดับ อย่างไรก็ดี การจ่ายปั นผลในอนาคตของ
บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
(3) ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ภำยหลังหุน้ ของบริษัทฯ พ้นจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
บุคคลธรรมดำจะไม่ได้รบั ยกเว้นภำษีท่เี กิดจำกกำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป
(4) ได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ ลดลง
ภำยหลังจำกที่หนุ้ ของบริษัทฯ ได้รบั กำรเพิกถอนจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ
จะสิน้ สุดหน้ำที่ในกำรจัดทำและนำส่งงบกำรเงิน และรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกำร
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงต้องเปิ ดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐำนะที่บริษัทฯ ยังคงเป็ นบริษัทมหำชน ตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 อำทิ เช่น ข้อมูลและข่ำวสำรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ รำยงำนประจำปี และหำกผูถ้ ือหุน้ ต้องกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ และงบกำรเงิน
ประจำปี ของบริษัทฯ สำมำรถคัดถ่ำยสำเนำข้อมูลของทำงบริษัทฯ ได้ท่ีกระทรวงพำณิชย์ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ อำจพึ่งพำ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จำกบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่งึ เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตำมกำรกำกับดูแลของสำนักงำน คปภ. แทน
กรณีไม่อนุมตั กิ ารเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะทำให้
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรดำเนินกำรอื่นๆ ไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อได้ เนื่องจำกเป็ นวำระที่เกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทฯ จะยังคงดำรงสถำนะเป็ นบริษัทจดทะเบียนและสำมำรถดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยต่อไป ทำให้ไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อผูถ้ ือหุน้
อย่ำงไรก็ตำมในกรณีดงั กล่ำวจะทำให้ผถู้ ือหุน้ อำจเสียโอกำสในกำรได้รบั ประโยชน์จำกกำรขยำยธุรกิจของบริษัทโฮลดิง้ ส์
ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่อำจเพิ่มขึน้ จำกกำรขยำยธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงบริษัทฯ อำจสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจในอนำคต
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2.2.4 ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุน้
ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุน้ จากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยวิธีการแลกหุน้
กำรทำคำเสนอซือ้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์เพื่อเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยวิธีกำรแลกหุน้ ใน
ครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับคำเสนอซือ้ โดยกำรแลกหุน้ จะเสมือนว่ำเป็ นกำรขำยหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทโฮลดิง้ ส์และ
ได้รบั กำรชำระค่ำหุน้ เป็ นหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์แทน โดยภำระภำษีท่เี กิดขึน้ จำกกำรแลกหุน้ เป็ นดังนี ้
กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั กำรยกเว้นภำษี ท่ีเกิดจำกกำรแลกหุน้ หรือได้รบั ยกเว้นกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ เนื่องจำกเป็ นกำรซือ้
ขำยหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีภำระภำษีท่เี กิดจำกกำรแลกหุน้ หรือไม่มีภำระภำษีท่เี กิดจำกกำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ เนื่องจำกรำคำใน
กำรแลกหุน้ เท่ำกับรำคำต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ นิติบคุ คล จึงทำให้ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คลไม่มีกำไรจำกกำรแลกหุน้ ดังกล่ำว
ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุน้ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับ
บริษัททีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ดังกล่ำว ในกรณีท่ีบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี ต่อไป โดยผลกระทบด้ำนภำษี ต่อผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
รายละเอียดผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
บริษัทฯ ไม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียน
เงินปั นผล
บุคคลธรรมดำ

นิติบคุ คล

- ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย ร้อยละ 10.00
เหมือนกับกรณีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
- กำรยื่นภำษีประจำปี สำมำรถดำเนินกำรได้
2 วิธี ดังนี ้
(1) ยินยอมให้หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำ
ร้อยละ 10.00 โดยผูถ้ ือหุน้ ไม่ตอ้ งนำเงินปั น
ผลที่ได้รบั มำคำนวณภำษี
(2) นำเงินปั นผลที่ได้รบั ทัง้ หมดมำคำนวณ
รวมกับภำษีเงินได้ประเภทอื่น ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะ
ได้รบั สิทธิในเครดิตภำษีเงินปั นผล
- ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย ร้อยละ 10.00
เหมือนกับกรณีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ยกเว้นภำษี ในกรณี
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บริษัทฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
บริษัทฯ ไม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียน
(1) ผูไ้ ด้รบั เงินเป็ นบริษัทจดทะเบียน โดยถือ
หุน้ เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือนก่อน และ 3
เดือนหลังวันที่ได้รบั เงินปั นผล
(2) ผูไ้ ด้รบั เงินได้ถือหุน้ ในบริษัทผูจ้ ่ำยเงิน
ปั นผล ไม่นอ้ ยกว่ำ 25.00% ของหุน้ ทัง้ หมด
ที่มีสิทธิออกเสียง โดยถือหุน้ เป็ นเวลำไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 เดือนก่อน และ 3 เดือนหลังวันที่ได้รบั
เงินปั นผล และบริษัทผูจ้ ่ำยเงินปันผลไม่ได้
ถือหุน้ ในบริษัทผูไ้ ด้รบั เงิน
(3) ได้รบั เงินปั นผลจำกบริษัทที่ได้รบั กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
กาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)
บุคคลธรรมดำ
ยกเว้นภำษี
- ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมอัตรำภำษี
ก้ำวหน้ำ และต้องนำกำไรที่ได้จำกกำรขำย
หลักทรัพย์ไปคำนวณรวมเป็ นรำยได้ ณ สิน้
ปี
- กรณีบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่ได้ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย
ร้อยละ 15.00*
นิติบคุ คล
- ไม่มีภำษีหกั ณ ที่จ่ำย แต่ตอ้ งนำไปรวม
เหมือนกับกรณีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
เป็ นรำยได้เพื่อคำนวณภำษีเงินได้นิติบคุ คล
- กรณีนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่ได้ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย
ร้อยละ 15.00*
หมำยเหตุ: *กรณีผลู้ งทุนต่ำงประเทศโปรดศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้ตำมอนุสญ
ั ญำภำษีซอ้ น เนื่องจำกอำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมข้อตกลงในอนุสญ
ั ญำภำษีซอ้ นของแต่ละประเทศ
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3.

ความเป็ นธรรมของอัตราและราคาทีใ่ ช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และเงือ่ นไขในการเข้าทารายการ

3.1 ความเป็ นธรรมของอัตราและราคาทีใ่ ช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
จำกแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถื อหุ้นและกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์เพื่อทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะออกและ
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ มทุนเพื่อแลกกับหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮล
ดิง้ ส์ และภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะดำเนินกำรยื่นขอนำหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์
เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แทนหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำร
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเวลำเดียวกัน
เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ใหม่เพื่อเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ โดยยังไม่มีกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนัน้ ผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ภำยหลังจำกกำรแลกหุน้ จะสำมำรถสะท้อนสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทงั้ หมด ดังนัน้ อัตรำกำรแลกหุน้ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญ
ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ จึงมีควำมเหมำะสม และไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซือ้ เสียประโยชน์จำกกำร
แลกเปลี่ยนหุน้ ในครัง้ นี ้ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ไม่มีภำระภำษีเพิ่มเติมจำกกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ดังกล่ำวเนื่องจำกรำคำเสนอซือ้
จะเท่ำกับรำคำต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำย
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น
สามัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความ
เหมาะสม
3.2

ความเป็ นธรรมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการ

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็ นธรรมของเงื่อนไขกำรเข้ำทำรำยกำร จำกเงื่อนไขที่บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์
จะต้องดำเนินกำรให้ครบถ้วนก่อนที่แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในครัง้ นีจ้ ะบรรลุผลสำเร็จ โดยบริษัทฯ และบริษัท
โฮลดิง้ ส์จะต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) กำรได้รบั อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรขออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในวำระที่สำคัญที่เกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้
จำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 29/2565 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ใน
รูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ โดยมีวำระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันดังนี ้
วำระที่ 9.1 พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรของบริษัทฯ
วำระที่ 9.2 พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรขอเพิ ก ถอนหุ้น ของบริ ษั ท ฯ จำกกำรเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
วำระที่ 9.3 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำง
กำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
วำระที่ 9.4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรมอบอำนำจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร
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โดยที่วำระ 9.1 ถึงวำระที่ 9.4 เป็ นวำระเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หำกวำระใดวำระหนึ่ง
ไม่ได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะถือว่ำวำระอื่นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำวำระ
อื่นๆ อีก
โดยวำระที่ 9.1 บริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวน
หุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวำระที่ 9.2 จะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
(2)

กำรได้รบั อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โฮลดิง้ ส์
บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้มีกำรจัดตัง้ บริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งคือ บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) โดยมี ทนุ จด
ทะเบียนเริ่มต้น 10,000.00 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็ น 10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนของบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่ึงในเบือ้ งต้นจะจัดขึน้
ภำยในเดือนมีนำคม 2565 จะต้องอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี ้
1. กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรแลกหุน้ ของบริษัทฯ
2. กำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
3. กำรทำคำเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ โดยกำรแลกหุน้ และกำรดำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กำรยื่นแบบคำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
พร้อมกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
5. กำรยื่นแบบคำขอรับหุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงำน
ก.ล.ต.

(3)

กำรได้รบั อนุมตั ิและควำมเห็นชอบจำกคู่สญ
ั ญำประกันภัยและคู่สญ
ั ญำอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
บริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรขออนุมตั ิและควำมเห็นชอบจำกคู่สญ
ั ญำประกันภัยและคู่สญ
ั ญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขหรือผ่อนผันข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ (Change of Control) และกำรดำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โดยเบือ้ งต้นคำดว่ำจะสำมำรถจะดำเนินกำรขอ
อนุมตั ิและควำมเห็นชอบต่ำงๆ ภำยในเดือนมีนำคม 2565

(4)

กำรได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรขอควำมเห็นชอบเบือ้ งต้นที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำร
จัดกำร รวมถึงกำรนำหุน้ ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิง้ ส์เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แทนหุน้
ของบริษัทฯ และดำเนินกำรยื่นคำขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยบริ ษั ท ฯ จะขอควำมเห็ น ชอบเบื อ้ งต้น ภำยในเดื อ นมี น ำคม 2565 และคำดว่ ำ ตลำด
หลักทรัพย์จะสำมำรถแจ้งผลกำรพิจำรณำแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรดังกล่ำวได้ในช่วงต้น
เดือนพฤษภำคม 2565
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ภำยหลังจำกได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิง้ ส์จะต้องยื่นแบบคำขออนุญำตเสนอขำย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์พร้อมกำรทำคำ
เสนอซื อ้ อหลักทรัพย์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. (แบบ 69/247-1) โดยสำนักงำน ก.ล.ต. จะพิจำรณำคำขออนุญำต
ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั เอกสำรที่ครบถ้วน และจะแจ้งผลกำรพิจำรณำคำขออนุญำต
ภำยใน 45 วันหลังจำกนัน้
(5)

กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ภำยหลังจำกที่ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. บริษัทโฮลดิง้ ส์จะต้องทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทั้งหมดของ
บริษัทฯ จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ โดยวิธีแลกหุน้ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัท
โฮลดิง้ ส์ (รำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.2 ของรำยงำน
ฉบับนี)้
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เสร็จสิน้ จำนวนหุน้ ที่บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแลกได้จะต้องทำให้บริษัทฯ มี
ลักษณะเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เงื่อนไขในการเข้าทารายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจำก
เงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร เป็ นเงื่อนไขและข้อกำหนดปกติท่ วั ไป และเป็ นเงื่อนไขที่ถกู
กำหนดโดยสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เข้ำทำรำยกำรในลักษณะคล้ำ ยคลึงกัน
ก่อนหน้ำนีไ้ ด้ปฏิบตั ิตำมเช่นเดียวกัน โดยเงื่อนไขดังกล่ำวมิได้ทำให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
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ส่วนที่ 2: สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำร
จัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำทำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก
1. อัตรำกำรแลกหุน้ ที่อตั รำ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และรำคำในกำรแลกเปลี่ยนหุน้
ซึ่งเท่ำกับรำคำต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ใหม่เพื่อเข้ำทำ
รำยกำรในครัง้ นี ้ โดยยังไม่มีกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนัน้ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ภำยหลังจำกกำรแลกหุน้
จะสำมำรถสะท้อนสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทงั้ หมด
2. ลดข้อจำกัดในกำรลงทุน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเงินสดส่วนเกิน เนื่องจำกปั จจุบนั บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดย สำนักงำน คปภ. เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและ
สัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ทำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินสดส่วนเกินผ่ำน
กำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้อย่ำงจำกัด กำรปรับโครงสร้ำง
ในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์จึงสำมำรถลดข้อจำกัดด้ำนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์จะสำมำรถนำเงิน
ปั นผลของบริษัทฯ ไปบริหำรจัดกำรลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำวและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้ ส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่ อสิ นทรัพย์เสี่ยง ( Capital
Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิง้ ส์จะใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมำจำกเงินปั นผลที่ได้รบั จำกบริษัทฯ ในอนำคต
3. ลดข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจอื่น ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงตำมแผนกำรดังกล่ำว ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะมี
สิทธิในกำรเข้ำถือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ผ่ำนวิธีกำรแลกหุน้ ในอัตรำ 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้ โดยบริษัทโฮลดิง้ ส์ดังกล่ำวจะ
สำมำรถขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งถูกกำกับโดยสำนักงำน คปภ.
ทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับธุรกิจอื่น
รวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆ
4. สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงโดยแบ่งแยกตำมกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน กำรปรับโครงสร้ำงในลักษณะของบริษัทโฮลดิง้ ส์
จะทำให้บริษัทโฮลดิง้ ส์สำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรดำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของสำนักงำน คปภ. โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังสำมำรถพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงที่สงู กว่ำ หรือต่ำกว่ำ
กำรดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยในสัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ม่นั คงและสูงขึน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของกลุ่ม
บริษัทฯ
5. เป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในธุรกิจหลำยประเภท ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ บริษัทโฮล
ดิง้ ส์จะสำมำรถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกธุรกิจประกั นวินำศภัยได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ แบบเดิมจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรและกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนไปยังธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับประกันภัย หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งจะเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงและลดกำรพึ่งพิงรำยได้จำกธุรกิจ
ประกันวินำศภัย ในกรณีเกิดควำมผันผวนของสภำวะอุตสำหกรรมประกันวินำศภัย
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6.

7.

บริษัทฯ จะยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตได้ต่อไป แม้ว่ำภำยหลังจำกกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะทำให้ บริษัทฯ สิน้ สุดกำรได้รบั ประโยชน์จำกกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น กำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่ำงๆ เป็ นต้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีช่องทำงกำร
ระดมทุนอื่น เช่น ผ่ำนทำงบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่งึ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นต้น เพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจ คำดว่ำ
บริษัทฯ จะยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตได้ต่อไป
ผู้ถื อหุ้นที่ ตอบรับค ำเสนอซื ้อยังคงถื อหุ้นของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรัพย์ต่ อ ไป และมี โอกำสได้รับ
ผลตอบแทนจำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในอนำคต

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผถู้ ือหุน้ ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำร ดังนี ้
1.

2.

3.

มีภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำรำยกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ท่เี พิ่มขึน้ ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้
และกำรจัดกำร โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมกำรชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะ
กำกับดูแลและบริหำรงำนทั้งบริษัทโฮลดิง้ ส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อยของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเท่ำกันกับบริษัทฯ นอกจำกนี ้ ในช่วงเริ่มต้นภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำร
จัดกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชี
และกำรเงิน และสมุหบ์ ัญชีของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะเป็ นบุคลำกรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพิ่มขึน้ ปี ละประมำณ 10.00
ล้ำนบำท รวมถึงยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณ 10.00 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์ซ่ึงเพิ่งจัดตัง้ ขึน้ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นตำม
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ คณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์จะได้รบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมจำนวนครัง้ ที่มี
กำรจัดประชุมตำมอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ ขออนุมัติผ่ำนที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ ส์ และ สำหรับ
ผูบ้ ริหำรที่จะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ในบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ ส์ จะไม่ได้รบั เงินเดือนเพิ่มเติมจำกบริษัทโฮลดิง้ ส์
มีขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึน้ บริษัทฯ อำจจำเป็ นต้องดำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำขออนุมัติทั้งที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ ส์ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ ง้ ส์
(แล้วแต่กรณี) ทำให้กำรเข้ำทำรำยกำรมีขนั้ ตอนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิเพิ่มขึน้ รวมถึงระยะเวลำที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่
เพิ่มขึน้ ด้วย เนื่องจำกภำยหลังแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำว จะทำให้บริษัทฯ มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำเป็ นต้องปฏิบัติเกณฑ์กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อมีกำรเข้ำทำรำยกำรที่สำคัญ อำทิ กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้น
ควำมเสี่ยงในกำรทำรำยกำรไม่สำเร็จจำกกระบวนกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ และควำม
เห็นชอบของคู่สญ
ั ญำอื่น ๆ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร กำร
ทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบหรือยินยอมจำกคู่สญ
ั ญำซึ่งจะ
ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญำ และหน่วยงำนกำกับดูแลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงำน ก.ล.ต.
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4.

5.

และตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิง้ ส์ ไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ หรือ ได้รบั ควำมยินยอม
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้ำงต้น หรือ มีจำนวนหุน้ ในบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด อำจทำให้กำรเข้ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่สำเร็จได้ ทั้งนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมพร้อมในกำรเข้ำทำรำยกำร โดยกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ยังคงเป็ นไปตำมกำหนดกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำรที่วำงไว้ (ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.7 ของรำยงำนฉบับนี)้ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเพื่อแจ้ง และ/หรือ ขอ
ควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำต่ำงๆ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รบั ควำมเห็นชอบหรื อ
ยินยอมดังกล่ำวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคู่สญ
ั ญำต่ำงๆ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็ นสำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้ ส์ไม่เป็ นไปตำมกำรคำดกำรณ์ ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำร
ถือหุน้ แล้วจะทำให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ กลำยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโฮลดิง้ ส์ ซึ่งในอนำคตจะมีกำรดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัย โดยผู้ถือหุ้นจะมีควำมเสี่ยงจำกผลกระทบกำรจำกดำเนินงำนและกำรขยำย
กิจกำรเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องของบริษัทโฮลดิง้ ส์ในอนำคต
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื ้อและบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อำจทำให้ผถู้ ือหุน้ ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ มีขอ้ จำกัดในกำรได้รบั ผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี และ ได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ ลดลง

ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรเข้ำทำรำยกำร ข้อด้อย และควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของอัตรำกำรและหุน้ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ควรอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และตอบรับคำเสนอซือ้ ดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี กำรตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสำหรับกำรทำรำยกำรในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผูถ้ ือ หุน้ ของบริษัทฯ เป็ น
สำคัญ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ควรจะศึกษำข้อมูลและพิจำรณำเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปั จจัยควำมเสี่ยง ข้อจำกัด และควำมเห็น ใน
ประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวที่แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
ด้วยควำมรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม
บริษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐำนะที่ป รึกษำทำงกำรเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่ำได้ทำหน้ำที่ ศึกษำ
และวิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐำนของข้อมูลและกำร
วิเครำะห์อย่ำงเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ นรำยย่อยของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
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รายงานความเห็นของที่ป?กษาทางการเงินอํสระเกี่ยวกบแผนการป?บโครงสร้างการทอทุ้นและการจดการ และการเพิกถอนหลักทรพยจากการเป็น
หลักทร้พยจดทะเบยน

ทั้ง นี้ การให้ความเห็น ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณซน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระตั้งข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริงดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง
และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ1ในอนาคต อาจล่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถึอหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตได้อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน
ครั้งนี้มีวัตฤประสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถึอหุ้นของของบริษัทฯ ต่อการเข้าทำรายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น และ
การให้ค วามเห็น ของที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระนี้ มีได้เป็นการรับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่างๆ รวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

บ ริ'ก้,ห เ^ย่ แค'ชป็ผอล แอดไวเซอร จ่ากด

J

I f-L ADVISORY
เพ c M'11'M1IM1ILIJ

(น.ส.จึรยง อนุมานราชธน)
กรรมการผู้จัดการและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเชอรึ จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 : ข้อมูลสรุ ปของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ TVI มีรำยละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท
: บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหำชน) (“TVI”)
วันที่จดทะเบียน
: 8 ตุลำคม พ.ศ. 2494
ที่ตงั้
อำคำรประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ 71 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
:
กรุงเทพมหำนคร 10400
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 1. กำรประกันภัยอัคคีภยั 2. กำรประกันภัยรถยนต์ 3. กำร
:
ประกันภัยขนส่งสินค้ำ 4. กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 5. กำรรับประกันภัยต่อ
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 303,000,000.00 บำท
จำนวนหุน้
: 303,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 15 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีหนุ้ สำมัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 303,000,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดของผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จานวนหุ้น
ลาดับ
รายชื่อ
(หน่วย: หุน้ )
/1
1 บริษัท มำแฟม จำกัด
145,655,120
2 นำง จีรำภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
3 นำย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
15,542,150
4 น.ส. เจนจิรำ อัศวะธนกุล
15,542,150
5 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด/2
15,082,648
6 BANK OF SINGAPORE LIMITED
12,096,000
7 น.ส. รจนำ ธีรำวิทยำงกูร
9,075,500
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
5,693,140
9 นำย ชำญ ฉันท์วิภว
5,570,900
10 นำย สุโชติ ฉันท์วิภว
4,941,400
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
247,438,408
ผูถ้ ือหุน้ อื่น
55,561,592
รวม
303,000,000

สัดส่วนการถือหุน้
(หน่วย: ร้อยละ)
48.07
6.02
5.13
5.13
4.98
3.99
3.00
1.88
1.84
1.63
81.66
18.34
100.00
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ทีม่ า: รายชือ่ ผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายเหตุ: /1 บริษัท มาแฟม จากัด ได้เข้าถือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 145,655,120 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.07 ของหุน้ ทีจ่ าหน่าย
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นการได้หนุ้ มาจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ
บริษัท ตัง้ ใจมั่น จากัด ซึ่งควบรวมกิจการกัน เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมือ่ รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจีรพันธ์
อัศวะธนกุล และ นางสุเทพี อัศวะธนกุล) เป็ นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครัง้ นีค้ ิดเป็ นร้อยละ
49.99 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมภายในบริษัทฯ โดย บริษัท มาแฟม จากัด และ นางสุเทพี อัศวะธนกุล จะใช้สิทธิออกเสียงในหุน้ ของ
ตนในบริษัทฯ ไปในทิศทางเดียวกันตามคาแนะนาของนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ของบริษัทฯ
/2 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด ดาเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีครอบครัวอัศวะธนกุลเป็ นผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
99.95 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วทัง้ หมด

3. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการของบริษทั ฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นำย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นำย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นำง สุเทพี อัศวะธนกุล
นำย ถวัลย์ วิรำนนท์
นำง สุณีย ์ ธีรำวิทยำงกูร
นำง ปรำณี ภำษีผล
นำง พิไล เปี่ ยมพงศ์สำนต์
นำง สุภำภรณ์ บุรพกุศลศรี

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ

4. คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี ้

ลาดับ
1
2

รายชื่อ
นำย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นำย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ สรรหาและ
บริหาร
ตรวจสอบ พิจารณา
จัดการ
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
X
X

กรรมการ
คณะกรรม
กากับดูแล
การลงทุน
กิจการทีด่ ี
X
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ลาดับ

รายชื่อ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นำง สุเทพี อัศวะธนกุล
นำย ถวัลย์ วิรำนนท์
นำง สุณีย ์ ธีรำวิทยำงกูร
นำง ปรำณี ภำษีผล
นำง พิไล เปี่ ยมพงศ์สำนต์
นำง สุภำภรณ์ บุรพกุศลศรี
นำย ประพิทย์ ธีระประยุติ
นำง รัชนี วงษ์กิจพัฒนำ
นำย สมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต
นำงสำว พรกำญจน์ทิมำ ผลส่ง
นำงสำว นันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
นำง พงศ์ภรณ์ ศิรสิ มรรถกำร
นำย ธนำวุฒิ บุญพุฒ

กรรมการ กรรมการ
กรรมการ สรรหาและ
บริหาร
ตรวจสอบ พิจารณา
จัดการ
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
X

กรรมการ
คณะกรรม
กากับดูแล
การลงทุน
กิจการทีด่ ี
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

5. คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 ผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
คณะผู้บริหารของบริษทั ฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นำย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นำง สุเทพี อัศวะธนกุล
นำงสำว เจนจิรำ อัศวะธนกุล
นำย ประพิทย์ ธีระประยุติ
นำย สุรพงษ์ ธีรำวิทยำงกูร
นำย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
นำย สุชีพ หลักทอง

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร / ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสำยบัญชีและกำรเงิน
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
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6. สรุ ปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2562 – 2564
บริษัทฯ
31 ธ.ค.
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
2562
2563
สินทรัพย์

2564

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

225.30

332.68

745.84

เบีย้ ประกันภัยค้ำงรับ

610.38

754.29

947.14

รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ

12.10

14.11

17.12

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ

527.11

427.85

386.03

ลูกหนีจ้ ำกสัญญำประกันภัยต่อ

149.91

178.41

46.87

สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี ้

-

3,865.60

4,380.66

สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรทุน

-

695.22

756.02

3,778.64

-

-

7.70

6.23

4.07

327.89

332.45

326.55

-

3.34

-

ค่ำควำมนิยม

16.32

16.80

15.84

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10.02

15.97

29.70

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

116.75

179.92

210.41

สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ

748.60
6,530.72

1,022.44
7,845.30

978.79
8,845.05

หนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย

3,828.68

5,023.16

5,461.60

เจ้ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ

470.39

459.78

355.75

-

-

0.76

ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย

12.73

32.54

115.19

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

122.47

116.78

101.77

หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน

782.87
5,217.15

867.28
6,499.54

1,009.14
7,044.20

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

หนีส้ ินตรำสำรอนุพนั ธ์
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บริษัทฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนของเจ้าของ

2562

31 ธ.ค.
2563

2564

303.00

303.00

303.00

303.00

303.00

303.00

163.80

163.80

163.80

จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย

30.30

30.30

30.30

ยังไม่ได้จดั สรร

666.82

690.28

1,113.48

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

148.61

155.48

191.71

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ

(12.28)

(10.67)

(13.83)

1,300.25

1,332.19

1,788.45

13.32

13.56

12.40

1,313.57

1,345.76

1,800.85

2564
6,332.88

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 303,000,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 303,000,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของ
บริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
บริษัทฯ
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
เบีย้ ประกันภัยรับ

2562
4,809.54

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563
5,985.83

หัก: เบีย้ ประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ

(984.81)

(648.96)

(615.88)

เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ

3,824.73

5,336.87

5,717.00

หัก: สำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้เพิ่ม
จำกปี ก่อน

(358.14)

(796.57)

(299.81)

เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สทุ ธิจำกกำร
ประกันภัยต่อ

3,466.59

4,540.30

5,417.19

รำยได้คำ่ จ้ำงและค่ำบำเหน็จ

269.68

140.38

127.53
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บริษัทฯ
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

2562
82.23

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563
71.46

2564
88.76

กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

37.08

(19.09)

103.77

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงิน

17.42

(47.43)

3.80

รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรค่ำ
สินไหมทดแทน

14.54
3,887.54

8.02
4,693.64

13.11
5,754.15

2,824.32

3,191.83

3,248.86

หัก: ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อ

(750.89)

(489.28)

(197.17)

ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

771.67

942.17

1,004.19

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับประกันภัยอื่น

364.10

351.88

321.03

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำน

542.19

597.77

786.67

-

0.11

0.10

3,751.40
136.14
(23.98)
112.16

3.15
4,597.62
96.02
(18.35)
77.67

0.69
5,164.37
589.78
(117.77)
472.00

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ผลการดาเนินงาน
รายได้
สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรำยได้รวมจำนวน 3,887.54 ล้ำนบำท 4,693.64 ล้ำนบำท และ 5,754.15 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยมีรำยได้หลักจำกเบี ย้ ประกัน ภัย ที่ ถื อ เป็ น รำยได้สุท ธิ จำกกำรประกันภัย ต่อ จำนวน 3,466.59 ล้ำนบำท
4,540.30 ล้ำนบำท และ 5,417.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 89.17 ร้อยละ 96.73 และร้อยละ 94.14 ของรำยได้รวมในแต่ละ
รอบบัญชี ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ สำหรับรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ จำกรอบบัญชีปีก่อนหน้ำจำนวน 806.10 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.74 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรขยำยตัวของกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในขณะที่
รอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ จำกรอบบัญชีปีก่อนหน้ำจำนวน 1,060.51 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.59
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มำใช้ในกำรคิดค้นออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้อำนวยควำมสะดวกและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้ อำประกันภัยควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่อง
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ค่าใช้จ่าย
สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยรวมจำนวน 3,751.40 ล้ำนบำท 4,597.62 ล้ำนบำท และ 5,164.37 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยบริษัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อลดลงเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำจำนวน
261.60 ล้ำนบำท และ 292.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 34.84 และร้อยละ 59.70 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปี
ก่อนหน้ำ ตำมลำดับ เนื่องจำกบริษัทฯ ยกเลิกสัญญำประกันภัยต่อสำหรับประกันภำยกลุ่มรถยนต์ ทำให้ค่ำสินไหมทดแทนรับ
คืนลดลง รวมถึงกำรลดลงของกำรเคลมประกันภัยจำกโครงกำรของภำครัฐซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรทำประกันภัยต่อไว้ เช่น โครงกำร
ประกันข้ำวนำปี โครงกำรประกันข้ำวโพดเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยรวมเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับรอบบัญชี
ปี ก่อนหน้ำจำนวน 846.22 ล้ำนบำท และ 566.75 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.56 และร้อยละ 12.33 เมื่อ
เทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำ ตำมลำดับ เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยหลักจะเป็ นค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งในภำวะปกติค่ำสินไหมทดแทน
ส่วนใหญ่จะเป็ นค่ำสินไหมทดแทนจำกกรมธรรม์ในกลุ่มรถยนต์ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้เกิดกำร
ชะลอกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ พร้อมทัง้ นโยบำยจำกทำงภำครัฐที่สนับสนุนให้ประชำชนงดกำรเดินทำง และให้ทำงำนในลักษณะ
Work from Home (WFH) ส่งผลให้อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนต์ลดลง อีกทั้ง บริษัทฯเน้นกำรนำ Big
Data และนวัตกรรมเข้ำมำปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และเพิ่มควำมแม่นยำของระบบคัดกรองควำมเสี่ยง
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำหรับรอบบัญชี ปี 2562 – 2564 บริษั ทฯ มี ก ำไรสุทธิ จ ำนวน 112.16 ล้ำนบำท 77.67 ล้ำนบำท และ 472.00 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ สำหรับรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจำกรอบบัญชีปีก่อนหน้ำจำนวน 34.49 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นลดลงร้อยละ 30.75 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำย ในขณะที่รอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึน้
จำกรอบบัญชีปีก่อนหน้ำจำนวน 394.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 507.71 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ และ
กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,530.72 ล้ำนบำท 7,845.30 ล้ำนบำท และ 8,845.05 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1,314.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ
20.13 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 107.38
ล้ำนบำท เบีย้ ประกันภัยค้ำงรับจำนวน 143.91 ล้ำนบำท สินทรัพย์ลงทุนจำนวน 782.18 ล้ำนบำท และสินทรัพย์อื่นจำนวน
273.84 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 999.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ
12.74 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 413.17
ล้ำนบำท เบีย้ ประกันภัยค้ำงรับจำนวน 192.86 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ลงทุนจำนวน 575.85 ล้ำนบำท
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมจำนวน 5,217.15 ล้ำนบำท 6,499.54 ล้ำนบำท และ 7,044.2 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ 1,282.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 24.58
เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัยจำนวน 1,194.48 ล้ำนบำท
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รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

เป็ นผลจำกกำรสำรองสินไหมทดแทนและกำรสำรองเบีย้ ประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้
544.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.38 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ิน
จำกสัญญำประกันภัยจำนวน 438.44 ล้ำนบำท และหนีส้ ินอื่นจำนวน 141.86 ล้ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมจำนวน 1,313.57 ล้ำนบำท 1,345.76 ล้ำนบำท และ 1,800.85
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเพิ่มขึน้ 32.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 77.67 ล้ำน
บำท และมีผลขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 121.15 ล้ำนบำท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี จำนวน 43.47 ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ลงทุนลดลงจำกปี ก่อน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเพิ่มขึน้ 455.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.82 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อน
หน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 472.00 ล้ำนบำท และมีกำไรในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จจำนวน 43.69 ล้ำนบำท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 515.69 ล้ำนบำท

57

เอกสารทีส่ งมาด้ วย 11

(F10-6)
แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2565
ข้าพเจ้าบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั.งที
2/2565 เมื อวัน ที 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 เกี ยวกับ การขอถอนหุ้ น ของบริ ษ ัท ออกจากการเป็ นหลัก ทรั พย์จ ดทะเบี ยนใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)โดยมีรายละเอียดดังนี.
1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
1.1 หุ้นสามัญ
1.1.1
1.1.2
1.1.3

จํานวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 303,000,000 บาท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั.งแต่วนั ที 4 ธันวาคม 2535
ราคาซื.อขายครั.งหลังสุ ด 22.20 บาท/หุ้น เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2565

1.2 หุ้นกู/้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
-ไม่มี1.3 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อหุ้น
-ไม่มี1.4 หลักทรัพย์ประเภทอืน (ระบุ)
-ไม่มี2. กําหนดวันประชุมชี1แจง (Presentation) เพือเสนอแนะความเห็นเกียวกับการขอถอนหุ้น
บริ ษทั ฯ ร่ วมกับทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจะดําเนินการชี.แจง (Presentation) เพือเสนอแนะความเห็นเกียวกับ
การขอถอนหุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ จากการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนใ นตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ตามเงื อนไขที ระบุไ ว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นครั.งที 29/2565 ในวันที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
กําหนดวัน ประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ้ น ครั. งที 29/2565 ใ นวัน ที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ป แบบการ
ประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิใ นการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น (Record date) ในวันที 15 มีนาคม 2565
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิ ทธิใ นการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตั.งแต่วนั ที
.................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
1

4. เหตุผลและข้ อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริ ษั ท ฯ มี ค วามป ระส งค์ จ ะดํ า เนิ นการตามแ ผนการปรั บ โ ครงส ร้ า งการถื อ หุ้ น และการจั ด การ
โ ดยบริ ษ ัท ฯ จะดําเนิ น การใ ห้ มีก ารจัดตั.งบริ ษ ัท โ ฮลดิ. งส์ ใ นรู ป แบบบริ ษ ัท มหาชนจํากัดภายใ ต้ชื อ “บริ ษ ัท ไทยวิ วฒ
ั น์
โฮลดิ.งส์ จํากัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิง1 ส์ ”) โดยบริ ษทั โฮลดิ.งส์จะทําคําเสนอซื.อหลักทรัพย์ท.งั หมดของบริ ษทั ฯ เพือแลกกับ
หลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริ ษทั โ ฮลดิ.งส์ ทีอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ของบริ ษทั โฮลดิ.งส์ และภายหลังการทําคําเสนอซื. อหลักทรัพย์เสร็ จสิ.น หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ.งส์จะเข้าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.34/2552 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่พร้อมกับการทําคําเสนอซื. อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพือปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการ และทีมีการแก้ไ ขเพิมเติม
ทั.งนี. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีวตั ถุประสงค์ ดังนี.
1.

เพิมความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิมความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจ และลดข้ อจํากัดด้ านการลงทุน

การปรั บ โ ครงสร้างบริ ษทั ฯ ให้ เป็ นรู ป แบบการประกอบธุ รกิ จโ ดยการถือ หุ้นในบริ ษทั อืน (Holding Company)
จะทําให้บริ ษทั โฮลดิ.งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจทีเกียวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยาย
การลงทุนในธุรกิจอืนเพือเพิมผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยาวและเพิมความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั โฮลดิ.งส์
โ ดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ อัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ทั.งหมดต่ อ สิ น ทรั พย์เสี ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริ ษ ัท ฯ
นอกจากนี. การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ.งส์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจซึ งเป็ น
บุคคล และ/หรื อบริ ษทั ทีมีความเชียวชาญเฉพาะทีมีความสนใจในการลงทุนหรื อมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจ
ของบริ ษทั โฮลดิ.งส์ อีกทั.ง การมีผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจทีมีความเชียวชาญยังช่วยเพิมความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเสี ยงจากการลงทุนของบริ ษทั โฮลดิ.งส์ไ ด้ใ นระดับหนึง
อนึ ง การประกอบธุ ร กิ จประกัน วิ น าศภัยของบริ ษ ัท ฯ ใ นปั จจุ บ ั น อยู่ ภายใ ต้ก ารกํา กับ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สํานักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศสํานักงาน คปภ. เรื อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั.งทีมีการแก้ไ ขเพิมเติม) ซึงมีขอ้ จํากัดต่าง ๆ อาทิเช่น
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถลงทุ น ใ นตราสารทุ น ใ นประเทศที ออกโ ดยบริ ษ ัท จํากัดได้เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของจํานวนตราสารทุ น ที
ออกจําหน่ายทั.งหมดของบริ ษทั จํากัดนั.น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพือการประกอบธุรกิจอืน และตราสารทุนทีออกโดยบริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทีออกโดยนิติบุคคลทีจัดตั.งขึ.น
ตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจํานวนตราสารทุนทีออกจําหน่ายทั.งหมดของผูอ้ อกนั.น บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั.งหมดเกินร้อยละ 30 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ เว้นแต่
จะเป็ นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน คปภ. กําหนด นอกจากนี. บริ ษทั ฯ ยังไม่ส ามารถลงทุนในสิ นทรัพย์บาง
ประเภทตามที สํานักงาน คปภ. กําหนด เช่ น บริ ษทั ฯ ไม่ส ามารถลงทุนในตราสารทุนทีไม่ไ ด้จดทะเบี ยนซื. อขายในตลาด
หลักทรัพย์ใ นประเทศ หรื อไม่ไ ด้อยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
ไม่ไ ด้จดทะเบียนซื. อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั.งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ งผล
ให้การขยายธุรกิจหรื อการลงทุนของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างจํากัด ดังนั.น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั
โฮลดิ.งส์จึงสามารถลดข้อจํากัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้

2.

สามารถแบ่ งแยกขอบเขตและการบริหารความเสียงทางธุรกิจได้ อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ.งส์จะทําให้บริ ษทั โฮลดิ.งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริ หารความเสี ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ซึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ.
3.

เพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิมประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี.
3.1

บริ ษทั โฮลดิ.งส์สามารถบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชียวชาญทีมีอยู่ใ ห้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economics of Scale) และก่อ ให้เกิดประโ ยชน์สู งสุ ดต่อกลุ่มธุ รกิ จ โ ดยตั.งหน่ วยงานเพือให้ก าร
สนับสนุนแก่บริ ษทั อืนในเครื อ เช่น การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริ การด้านการบัญชี
การเงิน การให้บริ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น

3.2

เพิ มความชัดเจนใ นการบริ ห ารธุ รกิ จใ ห้ ส ามารถขยายและพัฒนาได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ภายใ ต้ก าร
บริ หารงานของผูเ้ ชียวชาญ ซึ งจะส่ งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นําไปสู่ ผล
การดําเนินงานทีดีใ ห้กบั บริ ษทั โฮลดิ.งส์ใ นอนาคต

3.3

เพิมศักยภาพของบุคลากรและผูเ้ ชี ยวชาญในแต่ละธุ รกิจ เนื องจากแต่ละธุ รกิจสามารถกําหนดขอบเขต
หน้าที ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โฮลดิ.งส์มี
หน้าทีในการกําหนดนโ ยบายและการบริ หารกลุ่มธุรกิจโ ดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ
กลุ่มธุรกิจทั.งหมด อีกทั.ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
แต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่ งผลให้ผูบ้ ริ หารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกําหนดกลยุทธ์ เพือให้การ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และโปร่ งใส

5. การดําเนินการเสนอซื1อหุ้นและหลักทรัพย์ อืนทีอาจแปลงสภาพแห่ งสิทธิเป็ นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและ
ผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นการทัวไป
5.1 ชือผูเ้ สนอซื.อหรื อกลุ่มผูเ้ สนอซื.อพร้อมความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ผูเ้ สนอซื. อ ได้แก่ บริ ษทั ไทยวิวฒ
ั น์ โฮลดิ.งส์ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีบริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการจัดตั.งขึ.นเพือดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นเริ มแรกและมีสัดส่ วนการถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนเริ มแรกของบริ ษทั โฮลดิ.งส์
5.2 ราคาเสนอซื.อหลักทรัพย์ (แยกเป็ นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)
อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริ ษทั โฮลดิ.งส์
โดยราคาแลกหุ้นจะเป็ นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนหุ้นบริ ษทั ฯ เดิมของผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย
5.3 ชือทีปรึ กษาทางการเงินของผูเ้ สนอซื.อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

5.4 ชือทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
บริ ษทั เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด
6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที 10 พฤษภาคม 2564
6.1 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื อ
บริ ษทั มาแฟม จํากัด
นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล
BANK OF SINGAPORE LIMITED
บริ ษทั เจน พันธ์ พร็ อพเพอร์ต. ี จํากัด
น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร
นาย ชาญ ฉันท์วิภว
นาย สุ โ ชติ ฉันท์วิภว
นาง สุ เทพี อัศวะธนกุล

สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จํานวนหุ้น
145,655,120
18,239,400
15,542,150
15,542,150
15,096,000
15,082,648
9,665,500
5,520,500
4,961,400
4,725,384

% การถือหุ้น
48.07
6.02
5.13
5.13
4.98
4.98
3.19
1.82
1.64
1.56

6.2 จํานวนผูถ้ ือหุ้น
- จํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั.งหมด 1,344 ราย 303,000,000 หุ้น
- จํานวนผูถ้ ือหุ้นรายย่อยทีถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรี ยกชําระแล้ว แต่ไ ม่ตากว่
ํ า 1 หน่วยการซื. อ
ขาย 1,185 ราย 42,053,324 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 13.88 ของทุนเรี ยกชําระแล้ว
7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที 24 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
ชื อ
1 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
2 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุลu

ตําแหน่ ง
% การถือหุ้น
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
1.92
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
u
1.92
3 นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการ / กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
0.01
4 นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ
0.01
5 นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ
6 นางปราณี ภาษีผล
กรรมการ / กรรมการอิสระ
7 นางพิไ ล เปี ยมพงศ์สานต์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
8 นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นับรวมสัดส่ วนการถือหุ้นของนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กับนางสุ เทพี อัศวะธนกุล เนืองจากเป็ นบุคคลเดียวกัน
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี.ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชือ
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(ประทับตราบริ ษทั )
ลงชือ
(นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข

ความเห็นของกรรมการอิสระเกียวกับการขอเพิกถอนหุ้น
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั(งที 2/2565 เมือวันที 24
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ งเป็ นไปตามนัยประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 34/2552 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่พร้อมกับการทําคํา
เสนอซื( อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพือปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั(งทีมีการแก้ไ ขเพิมเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 โดยบริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการจัดตั(งบริ ษทั โฮลดิ(งส์ใ นรู ปแบบบริ ษทั มหาชนจํากัด (“บริ ษทั โฮลดิ(งส์”) เพือทําคําเสนอซื( อหลักทรัพย์ท( งั หมดของ
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั โฮลดิ(งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนเพือแลกกับหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ และภายหลังการทําคําเสนอซื( อหลักทรัพย์เสร็ จสิ( น หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ(งส์จะเข้าจด
ทะเบี ยนเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ฯ แทนหุ้ น สามัญของบริ ษ ัท ฯ ซึ งจะถู ก เพิ ก ถอนออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน ทั(งนี( บริ ษทั ฯ จะยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดแม้จะมีการ
เพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
กรรมการอิส ระของบริ ษทั ฯ ซึ งประกอบด้วย 1) นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ 2) นางปราณี ภาษีผล 3) นางพิไ ล เปี ยมพงศ์
สานต์ และ 4) นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ
บริ ษทั ฯ ประกอบกับ ความเห็ นของที ปรึ ก ษาทางการเงินอิส ระ ได้แ ก่ บริ ษทั เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จํากัด (“ที ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ”) เกียวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ซึ งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที
ปรึ กษาทางการเงินอิส ระ โดยมีความเห็นว่าการทํารายการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิก
ถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในครั(งนี( มีความสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการปรั บ โ ครงสร้ างการถื อ หุ้น และการจัดการ ได้แ ก่ 1) เพิมความคล่อ งตัวในการขยายธุ รกิ จ เพิมความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจํากัดด้านการลงทุน 2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริ หารความเสี ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
และ 3) เพิมประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ในการพิ จารณาความเหมาะสมของอัตราส่ วนที ใช้ใ นการแลกเปลี ยนหลัก ทรั พย์ ที ปรึ ก ษาทางการเงิน อิส ระและ
กรรมการอิส ระของบริ ษ ัท ฯ มี ความเห็ นว่า อัตราการแลกหุ้น ที เท่ากับ 1 หุ้น สามัญของบริ ษ ัท ฯ ต่อ 1 หุ้น สามัญของบริ ษ ัท
โฮลดิ(งส์ มีความเหมาะสม โดยผูถ้ ือหุ้นทีแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ กับหุ้นทีออกใหม่ของบริ ษทั โฮลดิ(งส์จะไม่เสี ยประโยชน์จากการ
แลกหุ้นในครั(งนี(
ทั(งนี( ผู ้ถือ หุ้ น ควรอนุ มัติแ ผนการปรั บ โ ครงสร้ า งการถื อ หุ้ น และการจัด การ ซึ งรวมถึ งการตอบรั บ คําเสนอซื( อ
หลักทรัพย์และการเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากทีหุ้น
ของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ทีนําหุ้นไปแลกกับหุ้นทีออกใหม่
ของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ จะไม่ไ ด้รับผลกระทบใด ๆ จากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เนืองจากผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะมี
สถานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ ซึงมีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม แต่ผถู ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ทีไม่ไ ด้นาํ หุ้นไปแลกกับหุ้นทีออกใหม่ของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ซึงเป็ นผูท้ าํ คําเสนอซื( อตามคําเสนอซื(อหลักทรัพย์ จะได้รับ
ผลกระทบจากการทีบริ ษทั ฯ ไม่ไ ด้เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี(
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1. ผูถ้ ือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื(อขายหุ้นของบริ ษทั ฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนืองจากหุ้นของบริ ษทั ฯ จะ
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ
2. ผูถ้ ือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องเสี ยภาษีเงินได้จากกําไรจากการซื( อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี( ผูถ้ ือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
จะต้องเสี ยค่าอากรแสตมป์ ในการโ อนหุ้น จากเดิ มทีได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ สําหรับการขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึงมีบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียน
3. ผูถ้ ือหุ้นไม่ส ามารถรับรู ้ผลการดําเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอืนของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ใ นอนาคต (หากมี) และ
จํากัดความเสี ยงและผลตอบแทนทีเกิดจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เท่านั(น
4. ผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ จํากัดในการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลของบริ ษทั ฯ จากเดิมทีเคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โ ดยภายหลังจากที หุ้นของบริ ษทั ฯ ได้เพิก ถอนออกจากการเป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียน
บริ ษทั ฯ ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื องแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั จดทะเบียน อีกทั(ง หากภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมการเสนอซื( อหลักทรัพย์ใ นครั(งนี( มีผูถ้ ือ
หุ้นรายอืนนอกเหนื อจากบริ ษทั โฮลดิ(งส์ บุคคลทีกระทําการร่ วมกับบริ ษทั โฮลดิ(งส์ (Concert Party) และบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 และที ได้แ ก้ไ ขเพิ มเติ ม
ของบริ ษทั โ ฮลดิ(งส์ ถือ หุ้น รวมกันใ นบริ ษทั ฯ ไม่เกิ น ร้อ ยละ 5 ของจํานวนหุ้ นที มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั(งหมดของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะไม่มีหน้าทีทีต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทีออก
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ทจ. 44/2556 เรื องหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ และที ได้แก้ไ ขเพิมเติ ม
(“ประกาศ ทจ. 44/2556”) (กรณี ทีมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ้นรายอืนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั(งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับ
ข้อมูลตามประกาศ ทจ. 44/2556 ได้) โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จะไม่จาํ เป็ นต้องจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์แ ละสัญญาซื( อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูส้ อบบัญชี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สจ. 38/2561 เรื องการ
จัดทํารายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื( อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
ผูท้ าํ แผน และผูบ้ ริ หารแผน
นอกจากนี( ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2558 เรื องกําหนดลักษณะของบริ ษทั ที ได้รับ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บ ังคับ ของหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หาก
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมเสนอซื( อหลักทรัพย์ใ นครั(งนี(มีผูถ้ ือหุ้นรายอืนนอกเหนื อจากบริ ษทั โฮล
ดิ(งส์และผูท้ ีเกียวข้องบริ ษทั โฮลดิ(งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีได้แก้ไ ขเพิมเติม ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั(งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ และกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะได้รับยกเว้นให้ไ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของ
หมวด 3/1 (การบริ หารกิจการของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และทีได้แ ก้ไ ขเพิมเติม และประกาศต่าง ๆ ทีออกตามความในหมวด 3/1 ข้างต้น ซึ งรวมถึง (แต่ไ ม่
จํากัดเพียง) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ใ นการทํารายการทีมีนยั สําคัญ
ทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551
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เรื องหลักเกณฑ์ใ นการทํารายการที เกี ยวโ ยงกัน (กรณี ทีมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ้นรายอืนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนสิ ทธิ อ อกเสี ยงทั(งหมดของบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือ หุ้นทุก รายว่าไม่
ประสงค์ จ ะได้ รั บ ความคุ้ม ครองตามหมวด 3/1 (การบริ หารกิ จ การของบริ ษัท ที ออกหลัก ทรั พ ย์) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีได้แก้ไ ขเพิมเติม)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั(งนี( การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ อาจ
เป็ นส่ วนหนึงของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ ในฐานะทีบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั โฮลดิ(งส์ นอกจากนี( บริ ษทั ฯ จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ดังนั(น ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ จะ
ยังคงได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลซึ งบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที
ได้แก้ไ ขเพิมเติม ได้แ ก่ ข้อมูลทีเปิ ดเผยในการประชุมผูถ้ ือหุ้นและรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ทีจะต้องจัดส่ ง
ให้แ ก่ผูถ้ ือหุ้นเป็ นประจําทุกปี และผูถ้ ือหุ้นยังสามารถขอคัดเอกสารสําคัญของบริ ษทั ฯ ได้แ ก่ หนังสื อรับรอง
รายชือผูถ้ ือหุ้น และงบการเงินประจําปี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้
5. หากบริ ษทั โ ฮลดิ(งส์ส ามารถแลกหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50 จะส่ งผลให้บริ ษทั โ ฮลดิ(งส์
สามารถควบคุมและมี อ าํ นาจในการตัดสิ น ใจดําเนิ นการด้านต่างๆ ซึ งใช้มติ อนุ มัติจากที ประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากได้ และหากบริ ษทั โฮลดิ(งส์ส ามารถซื( อหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 75
ของจํานวนหุ้นทั(งหมดของบริ ษทั ฯ จะส่ งผลให้บ ริ ษทั โ ฮลดิ(งส์ส ามารถควบคุมและมีอ าํ นาจในการตัดสิ นใจ
ดําเนิ น การด้านต่าง ๆ ได้เกื อ บทั(งหมด และผูถ้ ื อ หุ้น รายอืนของบริ ษทั ฯ จะไม่มีคะแนนเสี ยงเพียงพอในการ
คัดค้านหรื อถ่วงดุลอํานาจในเรื องทีบริ ษทั โฮลดิ(งส์เสนอให้พิจารณา
6. ในกรณี ทีบริ ษทั โฮลดิ(งส์เริ มดําเนินธุรกิจใหม่ ผูถ้ ือหุ้นทีไม่ไ ด้แลกหุ้นจะไม่มีโ อกาสได้รับเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจใหม่ดงั กล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั ฯ เท่านั(น
ดังนั(น กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรให้นาํ เสนอความเห็นข้างต้นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือประกอบการ
พิจารณา นอกจากนี( ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้รายงานของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระประกอบการตัดสิ นใจ โดยการตัดสิ นใจสุ ดท้าย
ขึ(นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุ้นเป็ นสําคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

3

เอกสารทีแนบมาด้ วย 13
ร่ างข้ อบังคับของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่ วนที&มีการแก้ไขเพิม& เติม)
การแก้ไ ขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดการแก้ไ ขเพิมเติม ดังนี
ข้ อ

ข้ อบังคับใหม่
หมวดที& 5/1

การบริหารจัดการเพื&อปฏิบัตติ ามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไลการกํากับดูแลกิจการที&บริษัทใหญ่ เข้ าไปลงทุน1
ข้อ 32/1

ข้อบังคับในหมวดนีมีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดมาตรการและกลไกทังทางตรงและทางอ้อม
เพือให้การบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริ ษทั
มหาชนจํากัด ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ กฎหมายหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ และ
กฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใ นการนี “บริ ษ ัท ใ หญ่ ” มี ค วามหมายตามที กําหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 17/2551 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามทีได้มีการแก้ไ ขเพิมเติม) และ “บริ ษทั ย่อย” และ “บริ ษทั ร่ วม” หมายถึง
บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมทีประกอบธุรกิจหลักตามทีกําหนดไว้ใ นข้อ 24 ซึ งมีขนาดรวมกันเป็ นไป
ตามข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 39/2559 เรื อง การขออนุ ญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (ตามทีได้มีการแก้ไ ขเพิมเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 17/2551 เรื อง การกําหนดบทนิ ยามในประกาศเกียวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามทีได้มีการแก้ไ ขเพิมเติม)
ในกรณี ทีข้อบังคับตามความในหมวดนีกําหนดให้การทํารายการหรื อการดําเนินการใด ๆ ซึง
มีนัยสําคัญหรื อมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ใหญ่เป็ น
เรื องทีจะต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) ให้กรรมการบริ ษทั มีหน้าทีในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริ ษทั และ/
หรื อการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) ภายหลังจากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่
และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) พิจารณาอนุมตั ิเรื องดังกล่าวเป็ นทีเรี ยบร้อย
แล้ว ในการนีให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข ขันตอนและวิธีการทีเกียวข้อง
กับเรื องทีจะขออนุมตั ินนตามที
ั
กําหนดไว้ใ นกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาด
ทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

1

หมวดที H/I (การบริ หารจัดการเพือปฏิบตั ิตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไลการกํากับดูแลกิจการทีบริ ษทั ใหญ่เข้าไปลงทุน) เป็ นหมวดที
ได้มีการเพิมเติมขึนเพือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

1

ไทย โดยอนุโ ลม (เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
อนึง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นีจะมีผลใช้บงั คับตราบเท่าทีบริ ษทั ใหญ่ ยังคงสถานะของ
ความเป็ นบริ ษทั ใหญ่ตามนิ ยามที กฎหมายกําหนด หรื อมี อาํ นาจควบคุมกิ จการของบริ ษทั ทังนี คํา
นิยามของอํานาจควบคุมกิจการเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 32/2

การทํารายการหรื อดําเนิ นการใด ๆ ของบริ ษทั ในกรณี ดงั ต่อไปนี จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี )
(1)
เรื องที จะต้อ งได้รับ อนุ มัติจากที ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ัท ใ หญ่ ก่ อ นที
บริ ษทั จะเข้าทํารายการ
(ก)
การแต่งตังหรื อเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ใ นบริ ษทั (“กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่”)
เว้นแต่ขอ้ บังคับฉบับนีหรื อคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่จะได้กาํ หนด
ไว้เป็ นอย่างอืน ให้กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสี ยงในการประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั ในเรื องที เกี ยวกับการบริ ห ารจัดการทัวไปและดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติของ
บริ ษทั ได้ตามแต่ที กรรมการผูแ้ ทนบริ ษทั ใหญ่ รายดังกล่าวจะเห็ นสมควรเพือประโ ยชน์สู งสุ ดของ
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั
ทังนี กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่ตามวรรคข้างต้นทีได้รับการแต่งตัง
หรื อเสนอชื อต้องเป็ นบุคคลทีมี รายชื ออยู่ใ นระบบข้อมูลรายชื อกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ที
ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ใ น
กฎหมายที เกียวข้อง ตลอดจนไม่มีล กั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(ข)
การเพิมทุนโดยการออกหุ้นเพิมทุนของบริ ษทั และการจัดสรรหุ้น รวมทัง
การลดทุนจดทะเบียน และ/หรื อทุนชําระแล้วของบริ ษทั ซึงไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู ้
ถือหุ้น หรื อดําเนินการอืนใดอันจะเป็ นผลให้สัดส่ วนการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทังทางตรงและ
ทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ใ นทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10
(สิ บ ) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของบริ ษทั นันหรื อ สัดส่ วนการถื อหุ้ นลดลงโ ดยเข้าข่ายเป็ นรายการ
จําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ทีถึงเกณฑ์ทีต้องให้คณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่อนุมตั ิ (โดยนําหลักเกณฑ์การ
คํานวณขนาดรายการตามที กําหนดไว้ใ นประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการได้มาจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน มาบังคับใช้
โดยอนุโ ลม) เว้นแต่เป็ นกรณี ทีอยูใ่ นแผนธุรกิจหรื องบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ซึงได้รับการอนุมตั ิ
จากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่แล้ว
(ค)
การพิจารณาอนุ มัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี และเงิน ปั นผลระหว่างกาล
(หากมี) ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโ ยบายการจ่ายเงินปั นผลที
กําหนดไว้
(ง)

การแก้ไ ขข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท เว้น แต่ ก ารแก้ไ ขข้อ บังคับ ใ นเรื องที มี
2

นัยสําคัญตามข้อ 32/2(2)(ก) ซึงต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
(จ)
การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ทีได้
กําหนดไว้ใ นอํานาจอนุมตั ิตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริ ษทั ทีได้รับการ
อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่แล้ว
รายการตังแต่ ข้อ 32/2 (1)(ฉ) ถึ ง 32/2 (1)(ณ) นี เป็ นรายการที ถื อ ว่ า มี
สาระสําคัญ และหากเข้าทํารายการจะมี ผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อ ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ดังนัน ก่อนทีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั และก่อนทีกรรมการ
ผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่ใ นบริ ษทั จะออกเสี ยงในเรื องดังต่อไปนี กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่ราย
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่เกียวกับเรื องดังกล่าวก่อน
ทังนี ต้องเป็ นกรณี ทีเมือคํานวณขนาดรายการทีบริ ษทั เข้าทํารายการเปรี ยบเทียบกับลักษณะ และ/หรื อ
ขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามทีได้
กําหนดไว้ใ นประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื องการทํารายการทีเกียวโ ยงกัน หรื อเรื องการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิ น
(แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โ ดยอนุโ ลม) แล้ว อยู่ใ นเกณฑ์ทีต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ ซึงรายการดังต่อไปนี คือ
(ฉ)
กรณี ทีบริ ษทั ตกลงเข้าทํารายการกับบุคลลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ใหญ่
หรื อบริ ษทั หรื อรายการที เกียวกับ การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิ นของบริ ษทั ซึ งรวมถึงแต่ไ ม่
จํากัดเพียงกรณี ดงั ต่อไปนี
1.)
การโอนหรื อสละสิ ทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิ ทธิ
เรี ยกร้องทีมีต่อผูท้ ีก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั
2.)

การขายหรื อ โ อนกิ จการของบริ ษ ัท ทังหมดหรื อ บางส่ วนที

3.)

การซือหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของบริ ษทั

สําคัญให้แก่บุคคลอืน
4.)
การเข้าทํา แก้ไ ข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของ
บริ ษทั ทังหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการของบริ ษทั กับบุคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การเช่าหรื อให้เช่าซื อกิจการหรื อทรัพย์สิ นของบริ ษทั ทังหมด

5.)
หรื อส่วนทีมีสาระสําคัญ

(ช)
การกู้ยืมเงิ น การให้ กู้ยืมเงิ น การให้ สิ น เชื อ การคําประกัน การทํานิ ติ
กรรมผูก พัน บริ ษทั ให้ ต้อ งรับ ภาระทางการเงิ น เพิ มขึ น หรื อ การใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ด้านการเงิน ใ น
ลักษณะอืนใดแก่บุคคลอืนในจํานวนทีมีนัยสําคัญและมิใ ช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืม
เงินระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ใหญ่
(ซ)

การเลิกกิจการของบริ ษทั

(ฌ)

รายการอืนใดทีไม่ใ ช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการทีจะมี
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ผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
(2)
เรื องทีจะต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้ อ ยกว่ าสามใ นสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อ หุ้ น ซึ งมาประชุ มและมี สิ ท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน ก่อนทีบริ ษทั จะเข้าทํารายการ
(ก)
การแก้ไ ขข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื องทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ซึ งรวมถึงแต่ไ ม่จาํ กัดเพียงการแก้ไ ขข้อบังคับ
ของบริ ษั ท ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ทธิ ใ นการออกเสี ยงลงคะแนนของบริ ษั ท ใ หญ่ ใ นที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และ/หรื อการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั และ/หรื อสิ ทธิของบริ ษทั ใหญ่ใ นฐานะผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด เป็ นต้น
(ข)
กรณี ทีบริ ษทั ตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ใหญ่
หรื อบริ ษทั หรื อรายการทีเกียวกับการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริ ษทั ทังนี ต้องเป็ นกรณี
ทีเมือคํานวณขนาดของรายการทีบริ ษทั เข้าทํารายการเปรี ยบเทียบกับลักษณะและ/หรื อขนาดตามงบ
การเงิ นรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โ ดยนําหลัก เกณฑ์ ก ารคํานวณขนาดของรายการตามที กําหนดไว้ใ น
ประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื องการทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อ เรื องการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี )
มาบังคับ ใ ช้โ ดยอนุ โ ลม) แล้วอยู่ใ นเกณฑ์ต้อ งได้รับ การพิ จารณาอนุ มัติจากที ประชุ มผูถ้ ื อ หุ้ นของ
บริ ษทั ใหญ่
(ค)
การเพิมทุนโดยการออกหุ้นเพิมทุนของบริ ษทั และการจัดสรรหุ้น รวมทัง
การลดทุนจดทะเบียน และ/หรื อทุนชําระแล้วของบริ ษทั ซึ งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู ้
ถือหุ้น หรื อการดําเนินการอืนใดเป็ นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่ ทัง
ทางตรงและทางอ้อมในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่ วนที
กําหนดในกฎหมายซึ งใช้บงั คับกับบริ ษทั อันมีผลทําให้บริ ษทั ใหญ่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อเมือ
คํานวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ทีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ตอ้ งอนุมตั ิ ทังนี ต้องเป็ นกรณี ที
เมือคํานวณขนาดของรายการเปรี ยบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ แล้วอยูใ่ นเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิ จากทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (โ ดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณ
ขนาดของรายการที กํา หนดไว้ใ นประกาศที เกี ยวข้อ งของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน มาบังคับ
ใช้โ ดยอนุโ ลม)
(ง)
การเลิ ก กิ จการของบริ ษ ัท ทังนี ต้อ งเป็ นกรณี ที เมื อคํานวณขนาดของ
กิ จการของบริ ษ ัท ที จะเลิ ก นันเปรี ยบเที ยบกับ ขนาดตามงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ใ หญ่ (โ ดยนํา
หลักเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามทีกําหนดไว้ใ นประกาศที เกียวข้องของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ ง
ทรัพย์สิน มาบังคับใช้โ ดยอนุโ ลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ใหญ่
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(จ)
รายการอืนใดทีไม่ใ ช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการทีจะมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี ต้องเป็ นกรณี ทีเมือคํานวณขนาดของรายการทีบริ ษทั เข้าทํา
รายการเปรี ยบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณขนาด
ของรายการตามที กํา หนดไ ว้ใ นประกาศที เกี ยวข้ อ งของคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน มาบังคับ
ใช้โ ดยอนุโ ลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
รายการตังแต่ ข้อ 32/2 (2)(ฉ) ถึ ง 32/2 (2)(ช) นี เป็ นรายการที ถื อ ว่ามี ส าระสําคัญ
และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ดังนัน ก่อนทีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ใหญ่ เกียวกับเรื องดังกล่าวก่อน ทังนี ต้องเป็ นกรณี ทีเมือคํานวณขนาดรายการทีบริ ษทั เข้าทํา
รายการเปรี ยบเทียบกับลักษณะและ/หรื อขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนําหลักเกณฑ์
การคํานวณขนาดของรายการตามทีได้กาํ หนดไว้ใ นประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย เรื องการทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อเรื อง
การได้มาหรื อจําหน่ ายซึ งทรัพย์สิ น (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับ ใช้โ ดยอนุ โ ลม) แล้วอยู่ใ นเกณฑ์ที ต้อ ง
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ ซึงรายการดังต่อไปนี คือ
(ฉ)
กรณี ทีบริ ษทั ตกลงเข้าทํารายการกับบุคลลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ใหญ่
หรื อบริ ษทั หรื อรายการที เกียวกับ การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ซึ งรวมถึงแต่ไ ม่
จํากัดเพียงกรณี ดงั ต่อไปนี
1)
การโอนหรื อสละสิ ทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิ ทธิ
เรี ยกร้องทีมีต่อผูท้ ีก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั
2)

การขายหรื อ โ อนกิ จการของบริ ษ ัท ทังหมดหรื อ บางส่ วนที

3)

การซือหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของบริ ษทั

สําคัญให้แก่บุคคลอืน
4)
การเข้าทํา แก้ไ ข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของ
บริ ษทั ทังหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการของบริ ษทั กับบุคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การเช่าหรื อให้เช่าซื อกิจการ หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ทังหมด

5)
หรื อส่วนทีมีสาระสําคัญ

(ช)
การกู้ยืมเงิ น การให้ กู้ยืมเงิ น การให้ สิ น เชื อ การคําประกัน การทํานิ ติ
กรรมผูก พัน บริ ษทั ให้ ต้อ งรับ ภาระทางการเงิ น เพิ มขึ น หรื อ การใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ด้านการเงิน ใ น
ลักษณะอืนใดแก่บุคคลอืนในจํานวนทีมีนยั สําคัญ และมิใ ช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืม
เงินระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ใหญ่ หรื อระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอืนภายในกลุ่มของบริ ษทั ใหญ่ที
กฎหมายทีเกียวข้องอนุญาตให้ทาํ ได้ โดยไม่ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อ 32/3

กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีได้รับการเสนอชือหรื อแต่งตังโดยบริ ษทั ใหญ่มีหน้าทีดังต่อไปนี
(1)
เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ยวกับ ฐานะทางการเงิ น และผลการดําเนิ น งาน การทํารายการ
ระหว่างกันของบริ ษทั ตลอดจนการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินทีมีนยั สําคัญให้แก่บริ ษทั ใหญ่
ทราบโ ดยครบถ้วน ถู ก ต้อ ง และภายใ นกําหนดเวลาที สมควรตามที บริ ษ ัท ใ หญ่ ก ําหนด อนึ ง ใ ห้
คณะกรรมการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ใหญ่พิจารณาการเข้าทํารายการระหว่างกัน การได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ งทรัพย์สิ นทีมีนยั สําคัญของบริ ษทั โดยนําประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื องการทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อเรื องการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โ ดยอนุโ ลม
(2)
เปิ ดเผยและนําส่ งข้อ มูล ส่ วนได้เสี ยของตนไม่ ว่าโ ดยตรงหรื อ โ ดยอ้อ ม และผูท้ ี
เกี ยวข้อ งใ นส่ วนที เกี ยวข้อ งกับ การดําเนิ น ธุ รกรรมใ ด ๆ ใ นธุ รกิ จอื นใ ด ที อาจคาดหมายได้ว่าจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน (Conflict of Interest) กับบริ ษทั ใหญ่ และ/หรื อบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่หรื อผูท้ ีคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่มอบหมายภายใต้กาํ หนดเวลาที
บริ ษทั ใหญ่กาํ หนด โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มีหน้าทีแจ้งเรื องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริ ษทั
ใหญ่ทราบภายในกําหนดเวลาทีสมควรตามทีบริ ษทั ใหญ่กาํ หนดเพือเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสิ นหรื ออนุ มตั ิใ ด ๆ ซึ งการพิจารณานันจะคํานึ งถึงประโยชน์โ ดยรวมของบริ ษทั ใหญ่แ ละบริ ษทั
เป็ นสําคัญ
ทังนี กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีได้รับการเสนอชือหรื อแต่งตังโดยบริ ษทั
ใหญ่ ต้องไม่มีส่ วนร่ วมอนุ มตั ิใ นเรื องทีตนเองมีส่ วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโ ยชน์ท ัง
ทางตรงและทางอ้อมนันด้วย
อนึง การกระทําดังต่อไปนีซึ งเป็ นผลให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีได้รับ
การเสนอชือหรื อแต่งตังโดยบริ ษทั หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ดังกล่าว ได้รับ ผลประโ ยชน์ทางการอืนนอกเหนื อจากที พึงได้ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุใ ห้บ ริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ใหญ่ไ ด้รับความเสี ยหาย ให้สันนิ ษฐานว่าเป็ นการกระทําทีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
(ก)
การทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความ
เกี ยวข้อ งของกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท และ/หรื อ ของบริ ษ ัท ใ หญ่ โ ดยมิ ไ ด้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการทํารายการทีเกียวโยงกัน
(ข)
การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ใหญ่และ/หรื อบริ ษทั ทีล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูล
ทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค)
การใช้ท รัพย์สิ นหรื อโ อกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ใหญ่แ ละ/หรื อบริ ษทั
ในลัก ษณะที เป็ นการฝ่ าฝื นหลัก เกณฑ์ห รื อ หลัก ปฏิ บ ัติท ัวไปตามที คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น
ประกาศกําหนด
(3)
รายงานแผนการประกอบธุ ร กิ จ การขยายธุ ร กิ จ โ ครงการลงทุ น ขนาดใ หญ่
ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน ๆ ต่อบริ ษทั ใหญ่ผ่านรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนหรื อไตรมาสและเข้าชี แจงและ/หรื อนําส่ งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี ดงั กล่าวใน
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กรณี ทีบริ ษทั ใหญ่ร้องขอ
(4)
เข้าชี แจง และ/หรื อ นําส่ งข้อมูล หรื อ เอกสารที เกียวข้อ งกับ การดําเนิ นงานให้แ ก่
บริ ษทั ใหญ่ เมือได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
(5)
เข้าชีแจงและ/หรื อนําส่ งเอกสารทีเกียวข้องให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ในกรณี ทีบริ ษทั ใหญ่
ตรวจพบประเด็นทีมีนยั สําคัญใด ๆ
(6)
ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริ ตทีเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพรัดกุมเพียงพอทีทําให้มนใจได้
ั
ว่าการดําเนินการต่าง ๆ
ของบริ ษทั จะเป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริ ษทั ใหญ่ กฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกฏหมายอืนใดทีเกียวข้องกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ได้อย่าง
แท้จริ ง เพือป้องกันการทุจริ ตทีอาจเกิดขึนกับบริ ษทั ใหญ่ และระบบงานอืน ๆ ทีจําเป็ น รวมทังควรจัด
ให้มีระบบงานทีชัดเจน เพือแสดงได้ว่าบริ ษทั มีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการทีมี
นัยสําคัญตามหลัก เกณฑ์ที กําหนดได้อ ย่างต่อ เนื องและน่ าเชื อถื อ และมี ช่อ งทางให้ ก รรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่สามารถรับรู ้ขอ้ มูลของบริ ษทั ในการติดตามดูแลเรื อง ระบบควมคุมภายใน
ระบบบริ หารความเสี ยง ระบบป้องกันการทุจริ ต ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การกระทําการ
ระหว่างบริ ษทั ย่อยกับ กรรมการและผูบ้ ริ ห ารบริ ษทั และการทํารายการทีมี นัยสําคัญของบริ ษทั ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว
ในบริ ษ ัท โ ดยมี ที มงานผูต้ รวจสอบภายในและกรรมการอิส ระและ/หรื อ กรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โ ดยตรง และให้มีการายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่ เพือให้มนใจได้
ั
ว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามระบบงานทีจัดทําไว้
อย่างสมําเสมอ
(7)
ห้ ามมิ ใ ห้ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนัก งาน ลู ก จ้างหรื อ ผู ้รับ มอบหมายของบริ ษ ัท
รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ใหญ่และ/
หรื อ บริ ษ ัท ทังที ได้มาจากการกระทําตามหน้าที หรื อ ทางอืนใ ดที มี ห รื อ อาจจะมี ผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อ บริ ษทั ใหญ่แ ละ/หรื อบริ ษทั เพือประโ ยชน์ต่อ ตนเองหรื อผูอ้ ืน ไม่ว่าทางตรงและ/หรื อ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ข้อ 32/4

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอืนทีมีความเกียวข้องกับบริ ษทั จะกระทําธุรกรรมกับบริ ษทั ได้
ต่อเมือธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ใหญ่ ตามแต่ขนาดรายการทีคํานวณได้ตามหลัก เกณฑ์ที กําหนดในประกาศเรื องการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน ทังนี เว้นแต่เป็ นการทําธุรกรรมทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที
วิญeู ชนจะพึงกระทํากับ คู่สั ญญาทัวไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอํานาจทางการค้าที ปราศจาก
อิทธิ พลในการทีตนมีส ถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้อง แล้วแต่กรณี แ ละ
เป็ นข้อตกลงทางการค้าทีได้รับอนุ มตั ิจากที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ หรื อเป็ นไปตาม
หลักการทีทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่อนุมตั ิไ ว้แล้ว
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แบบ ก.

อากรแสตมป์

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

Form A

Duty Stamp

20บาท/Baht
เขียนที……..…………..........…….........……
Written at

วันที …………….เดือน ……………...พ.ศ. ……...….....….
Date

Month

Year

ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………..……………. สัญชาติ ………………………….
I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที ………………………..…ถนน ……………………………………………. ตําบล/แขวง ……………..……………………….
Reside at

Road

Sub district

อําเภอ/เขต …………………………. จังหวัด …………………………….……..…. รหัสไปรษณี ย์ .....………….......................
District

Province

Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด ( มหาชน )

จํานวนหุ้น ……………… หุ้น

Am / are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether ……… shares

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

([) ชือ ……….….…………………………..……… …….อายุ …………….ปี อยูบ่ า้ นเลขที ………….ถนน……..………………..
Name
age
years Resides at
Road
ตําบล/แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชือ นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที ^^ ถนนติวานนท์ ^_
Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road
ตําบล//แขวง ท่าทราย
อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย์ [[___
Sub district Tha-sai
District Muang Nontaburi
Province Nontaburi
Postal Code 11000
(d) ชือ นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที d[ ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก ^
Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4
ตําบล//แขวง หนองบอน
อําเภอ/เขต ประเวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย์ [_no_
Sub district Nong Bon
District Prawet
Province Bangkok
Postal Code 10250
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
ในวันที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัvน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves.
ลงชือ/Signed …………………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชือ/Signed …………….…………….……ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)

2

หมายเหตุ
Note

1.

ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

1.

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies
for splitting votes.

2. ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีถือไว้ได้
2.

The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not grant a portion of the Shares to the proxy.

แบบ ข.

อากรแสตมป์

แบบหนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

Form B

Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที……..…………......…………..…….........……
Written at
วันที …………….เดือน ………………..…………...พ.ศ. ……...….....….
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….…………..สัญชาติ ………………………….
I/We
Nationality
บ้านเลขที …………………ถนน ………………………… ตําบล/แขวง ………………..……………….เขต……………………………….
Reside at
Road
Sub district
District
จังหวัด ……………………………………………….…….. รหัสไปรษณี ย์ ……………………….....................................
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุ้น……..………………..…..หุ้น
Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding Altogether ……….……..… Share
(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชือ …………………..…………….อายุ …………….ปี อยูบ่ า้ นเลขที ………….ถนน……..………………
Name
age
years Resides at
Road

ตําบล/แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชือ นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที 44 ถนนติวานนท์ 40
Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road
ตําบล/แขวง ท่าทราย
อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย์ 11000
Sub district Tha-sai
District Muang Nontaburi
Province Nontaburi
Postal Code 11000
(3) ชือ นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที 31 ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก 4
Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4
ตําบล//แขวง หนองบอน
อําเภอ/เขต ประเวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย์ 10250
Sub district Nong Bon
District Prawet
Province Bangkok
Postal Code 10250
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
ในวันที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(4)
วาระที 1
Agenda 1

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัoงนีo ดังนีo
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัoงที 28/2564
To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 28/2021
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2021.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสoิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the company’s 2021 Financial Statement
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
To consider and approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัoงกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตัoงกรรมการทัoงชุด
Appoint all in the list
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
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การแต่งตัoงกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint individually
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
Mr. Phisit Setthawong
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
Mrs. Sutepee Asvatanakul
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

3. นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
Mrs. Sunee Theravithayangkura
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัoงกรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าทดแทนตําแหน่งกรรมการอิสระเดิม
Agenda 6 To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
To consider and approve Director’s remuneration.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัoงผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
Agenda 8 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดําเนินการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ในการพิจารณาอนุมตั ิแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็ นวาระทีเกียวเนืองกัน และเป็ นเงือนไขซึงกันและกัน ดังนัoน
หากวาระใดวาระหนึงไม่ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครัoงนีo จะถือว่าวาระทีเกียวเนืองกันวาระอืนเป็ นอันยกเลิกและจะ
ไม่มีการพิจารณาวาระอืน ๆ ทีเกียวเนืองกัน
Agenda 9 To consider and approve the Shareholding and Management Restructuring Plan that items 9.1 to 9.4 are deemed to be related and
conditional upon, each other. Therefore, if any of these agenda item is not approved by the Annual General Meeting, the other agenda
item will be deemed to be cancelled and will not be proposed for consideration.
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วาระที 9.1 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ
Agenda 9.1 To consider and approve the Company’s Shareholding and Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9.2 พิจารณาอนุ มตั ิการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.2 To consider and approve the delisting of shares of the Company from the SET to be in line with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9.3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.3 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association to be consistent with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9.4 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจซึ งเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 10 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (If any)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีo ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นัoนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself /
Ourselves in the position of shareholder.
(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting
considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัoน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

ลงชือ/Signed …………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชือ/Signed …………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)

หมายเหตุ 1.
Note

ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีระบุไว้
ในข้อ(2) ได้
A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than
those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไว้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะตามแนบ
In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached
allonge of the proxy form.

แบบ ค.

อากรแสตมป์

Form C

หนังสื อมอบฉันทะ
Proxy

Duty / Stamp
20 บาท / Baht

เขียนที& ……………………………………….
Written at
วันที& ………... เดือน …………………………..
พ.ศ. ………
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………….. ……………………………………...
I/We,
สํานักงานตั=งอยูเ่ ลขที& ……………..ถนน ………………………………..
ตําบล/แขวง ………………………………………………
The office resides at
Road
Sub district
อําเภอ/เขต ………………………………
จังหวัด ………………………………
รหัสไปรษณี ย์ ………………………………..
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ให้กบั ……………………………………………………………………………………….……….
Am/are in the business of a custodian for
ซึ&งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทั=งสิ= นรวม ……………………….. หุ้น
is a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited holding altogether………………………………………. Shares
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(f) ชื&อ …………………..……… …….อายุ …………….ปี อยูบ่ า้ นเลขที& ………….ถนน……..………………
Name
age
years Resides at
Road
ตําบล//แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชือ นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที& ii ถนนติวานนท์ ij
Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road
ตําบล//แขวง ท่าทราย
อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย์ ffjjj
Sub district Tha-sai
District Muang Nontaburi
Province Nontaburi
Postal Code 11000
(n) ชื&อ นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที& nf ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก i
Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4
ตําบล//แขวง หนองบอน
อําเภอ/เขต ประเวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย์ fjtuj
Sub district Nong Bon
District Prawet
Province Bangkok
Postal Code 10250
คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื&อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
ในวันที& 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื& ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที&จะพึงเลื&อนไปในวัน เวลา และสถานที&อื&นด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(4)

วาระที& 1
Agenda 1

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั=งนี= ดังนี=
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั=งที& 28/2564
To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 28/2021
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที& 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี&ยวกับผลการ ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2021.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส=ิ นสุ ด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the company’s 2021 Financial Statement
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
To consider and approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั=งกรรมการแทนกรรมการที&ตอ้ งออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตั=งกรรมการทั=งชุด
Appoint all in the list
เห็นด้วย
Approve
การแต่งตั=งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint individually
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
Mr. Phisit Setthawong
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
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2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
Mrs. Sutepee Asvatanakul
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

3. นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
Mrs. Sunee Theravithayangkura
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที& 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั=งกรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าทดแทนตําแหน่งกรรมการอิสระเดิม
Agenda 6 To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
To consider and approve Director’s remuneration.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั=งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
Agenda 8 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดําเนินการอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมตั ิแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็ นวาระที&เกี&ยวเนื&องกัน และเป็ นเงื&อนไขซึ&งกันและกัน ดังนั=น
หากวาระใดวาระหนึ&งไม่ได้รับอนุมตั ิจากที&ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครั=งนี= จะถือว่าวาระที&เกี&ยวเนื&องกันวาระอื&นเป็ นอันยกเลิกและจะ
ไม่มีการพิจารณาวาระอื&น ๆ ที&เกี&ยวเนื&องกัน
Agenda 9 To consider and approve the Shareholding and Management Restructuring Plan that items 9.1 to 9.4 are deemed to be related and
conditional upon, each other. Therefore, if any of these agenda item is not approved by the Annual General Meeting, the other agenda
item will be deemed to be cancelled and will not be proposed for consideration.
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วาระที& 9.1 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการของบริ ษทั ฯ
Agenda 9.1 To consider and approve the Company’s Shareholding and Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9.2 พิจารณาอนุ มตั ิ การขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื&อให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.2 To consider and approve the delisting of shares of the Company from the SET to be in line with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9.3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ&มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื&อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.3 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association to be consistent with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9.4 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจซึ&งเกี&ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 10 พิจารณาเรื& องอื&นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (If any)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที&ไม่เป็ นไปตามที&ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี= ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั=น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself /
Ourselves in the position of shareholder.
(6) ในกรณี ที&ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที&ที&ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื& องใดนอกเหนือจากเรื& องที&ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลี&ยนแปลงหรื อเพิ&มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or
passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที&ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั=น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves
ลงชื&อ/Signed …………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชื&อ/Signed …………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)
หมายเหตุ
Note
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี=ใช้เฉพาะกรณี ที&ผูถ้ ือหุ้นที&ปรากฎชื&อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั=งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั=น
The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as
A depository.
2. หลักฐานที&ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
The documents attach along with the proxy form as follows :
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน ( Custodian ) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(1) The power attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders.

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ( Custodian )
(3) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to do the custodian business.
3 ผูถ้ ือหุ้นที&มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบอํานาจเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy only one proxy to attend and vote at the meeting and may
not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
i. วาระเลือกตั=งกรรมการสามารถเลือกตั=งทั=งชุด หรื อเลือกตั=งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director.
5. ในกรณี ที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที&ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ&มเติมไว้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached
allonge of the proxy form C.

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
ข้อ ปฏิบ ตั ิส าํ หรับ การเข้าร่วมการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น ผ่านสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM)
บริษั ท ประกัน ภัย ไทยวิ วัฒ น์ จํา กัด (มหาชน) จัด ให้มี ก ารประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั/ง ที 01/0 3 ผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที 07 เมษายน 0 3 เวลา 8.:: น. ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.0 3=
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง/ ที 01/0 3 ผ่านสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-AGM) โปรดกรุ ณ าศึก ษารายละเอี ย ด เกี ยวกับ การเตรี ย มความพร้อ มก่ อ นใช้ง านระบบประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั/นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (E-Register) ขั/นตอนการเข้าร่วม
ประชุม การถามคําถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข C )
บริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที = เมษายน 0 3 จนถึงวันทีประชุมเสร็จสิน/
ลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง/ ที 01/0 3 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy
C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20220222.pdf

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
วิธ ีก ารลงทะเบียน
การลงทะเบียนผ่านระบบประชุม อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
(.เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง – กรณีผ ู้ถ ือ หุ้น เป็ นบุค คลธรรมดา ถือ บัต รประจําตัวประชาชน
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy
C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d

(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
(=) ยอมรับข้อตกลงและเงือนไขการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
โดยการทําเครืองหมาย และกดปุ่ ม “ตกลง”
(8) กดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”
( ) กดเลือก “บุคคลธรรมดาไทย”
(3) กรอกข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
 ชือ – นามสกุล
 เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
 วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็ น พ.ศ.)
 อีเมล (สําหรับใช้เป็ น Username ในการเข้าร่วมระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(C) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผูจ้ ดั ประชุม โดยทําเครืองหมาย
(7) กดปุ่ ม “ดําเนินการถัดไป”
(1) ระบบจะทําการส่งรหัสผ่านแบบครัง/ เดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลทีระบุไว้ตอนต้น (กรณีผถู้ ือ
หุน้ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ตา่ งประเทศ ระบบจะนําส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมือกรอกรหัส OTP
แล้วให้กดปุ่ ม “ดําเนินการถัดไป”
( :) ผูถ้ ือหุน้ ทําการถ่ายรูป โดยกดทีถ่ายภาพ และให้ผถู้ ือหุน้ ทําการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน
= ขัน/ ตอน ดังนี /
รูปที : รูปปั จจุบนั
รูปที 0: รูปบัตรประจําตัวประชาชน
รูปที =: รูปปั จจุบนั คู่กบั บัตรประจําตัวประชาชน
( ) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ ม “ยืนยัน”
( 0) ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมลเพือแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที
ของบริษัทฯ
*ผู้ถ ือ หุ้น โปรดรัก ษา Username (รหัส ผู้ใ ช้) และ Password (รหัส ผ่าน) ให้เ ป็ นความลับ ไม่ค วรเปิ ดเผยให้ผ ู้อ ืนทราบ*

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
5. เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง – กรณีท ผูี ้ถ ือ หุ้น เป็ นบุค คลต่างประเทศ/ บุค คลไม่ม ีบ ัต รประชาชน หรือ นิต ิบ ุค คล
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy
C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d

(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
(=) ยอมรับข้อตกลงและเงือนไขการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
โดยการทําเครืองหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”
(8) กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”
( ) กดเลือก “บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบตั รประชาชน หรือ นิติบคุ คล”
(3) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบตั รประชาชน


ชือ – นามสกุล



เลขทีหนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรข้าราชการ



อีเมล (สําหรับใช้เป็ น Username ในการเข้าร่วมระบบการประชุม)



รหัสผ่าน (Password)

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
นิติบคุ คล


ชือนิติบคุ คล (ชือองค์กร)



เลขทะเบียนนิติบคุ คล



ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล: เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด



เลขทีหนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรข้าราชการ



อีเมล (สําหรับใช้เป็ น Username ในการเข้าร่วมระบบการประชุม)



รหัสผ่าน (Password)

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(C) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผูจ้ ดั ประชุม โดยทําเครืองหมาย
(7) กดปุ่ม “ดําเนินการถัดไป”
(1) ระบบจะทําการส่งรหัสผ่านแบบครัง/ เดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลทีระบุไว้ตอนต้น (กรณีผถู้ ือหุน้ ระบุหมายเลข
โทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนําส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมือกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดําเนินการถัดไป”
( :) บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบตั รประชาชน
ผูถ้ ือหุน้ ทําการถ่ายรูปตนเอง รูปพร้อมแนบเอกสารตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ และกด “อัพโหลดไฟล์”
นิติบคุ คล
แนบเอกสารตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ และกด “อัพโหลดไฟล์
( ) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
( 0) ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมลเพือแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที ของบริษัทฯ
*ผู้ถ ือ หุ้น โปรดรัก ษา Username (รหัส ผู้ใ ช้) และ Password (รหัส ผ่าน) ให้เ ป็ นความลับ ไม่ค วรเปิ ดเผยให้ผ ู้อ ืนทราบ*

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
C. มอบฉัน ทะ แบบ ก. (ผู้ร ับ มอบทัวไป)
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังนี /
( ) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy
C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d

หรือ สแกน QR Code นี /
(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
(=) ยอมรับข้อตกลงและเงือนไขการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
โดยการทําเครืองหมาย และกดปุ่ ม “ตกลง”
(8) กดเลือก “มอบฉันทะ”
( ) กดเลือก “มอบฉันทะ แบบ ก. (ผูร้ บั มอบทัวไป)”
(3) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผูม้ อบฉันทะ ได้แก่
 ชือ – นามสกุล
 เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
 วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็ น พ.ศ.)
 อีเมล
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(C) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผูจ้ ดั ประชุม โดยทําเครืองหมาย
(7) กดปุ่ ม “ดําเนินการถัดไป”
(1) ระบบจะทําการส่งรหัสผ่านแบบครัง/ เดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเมือกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ ม
“ดําเนินการถัดไป”
( :) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แก่
 ชือ – นามสกุล/ อายุ
 เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน/ ทีอยู่
 อีเมล
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
( ) ผูถ้ ือหุน้ แนบเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ก. พร้อมเอกสารทีใช้ในการประชุม และกด “อัพโหลดไฟล์
( 0) เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ ม “ดําเนินการถัดไป”
( =) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ ม “ยืนยัน”
ระบบจะส่งอีเ มลพร้อ มรหัส ผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเ มลของผู้ร ับ มอบฉัน ทะ เมือผู้ร ับ มอบฉัน ทะเข้าสู่
ระบบจะต้อ งทําการเปลียนรหัส ผ่านและเข้าสู่ร ะบบการประชุม อีก ครัFง

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
G.มอบฉัน ทะแบบ ข. (กรรมการอิส ระ)
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอน ดังต่อไปนี /
( ) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy
C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d

หรือ สแกน QR Code นี /
(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
(=) ยอมรับข้อตกลงและเงือนไขการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
โดยการทําเครืองหมาย และกดปุ่ ม “ตกลง”
(8) กดปุ่ ม “มอบฉันทะ”
( ) กดเลือก “มอบฉันทะ แบบ ข. (กรรมการอิสระ)”
(3) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผูม้ อบฉันทะ ได้แก่
 ชือ – นามสกุล
 เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
 วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็ น พ.ศ.)
 อีเมล
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(C) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผูจ้ ดั ประชุม โดยทําเครืองหมาย
(7) กดปุ่ ม “ดําเนินการถัดไป”
(1) ระบบจะทําการส่งรหัสผ่านแบบครัง/ เดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมือกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ ม
“ดําเนินการถัดไป”
( :) ระบุรายชือกรรมการอิสระเพียง ท่าน ทีต้องการมอบฉันทะ
( ) ผูถ้ ือหุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) กดลงคะแนนล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
( 0) ผูถ้ ือหุน้ แนบเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารทีใช้ในการประชุม และกด “อัพโหลดไฟล์”
( =) เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ ม “ดําเนินการถัดไป”
( 8) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ ม “ยืนยัน”
ระบบจะส่งอีเ มลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉัน ทะไปยังอีเ มลของผู้ถ ือ หุ้น เพือยืน ยัน ว่าการลงทะเบียนมอบ
ฉัน ทะเรียบร้อ ยแล้ว ทังF นีผF ู้ถ ือ หุ้น จะไม่ไ ด้ร ับ รหัส ผ่าน เพราะถือ ว่ามีก ารมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระเข้าร่วม
ประชุม แทนและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อ ยแล้ว

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
การลงทะเบียนโดยผู้ถ ือ หุ้น ประสงค์ใ ห้บ ริษทั ฯ ทําการลงทะเบียนแทน
ผู้ถ ือ หุ้น เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง
(.กรณีผ ู้ถ ือ หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกทีมี QR Code)
(0) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(0) สําเนา “เอกสารยืนยันตัวตน”1 ของผูถ้ ือหุน้ และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
5. กรณีผ ู้ถ ือ หุน้ เป็ นนิต ิบ ุคคลในประเทศไทย
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกทีมี QR Code)
(0) สําเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล”2
(=) สําเนา “เอกสารยืนยันตัวตน”1 ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(8) สําเนา “เอกสารยืนยันตัวตน”1 ของผูร้ บั มอบฉันทะ และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง






ผูถ้ ือหุน้ โปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นมายังบริษัทฯ ภายในวันที 00 เมษายน 0 3 ตามทีอยูด่ งั นี /
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
C ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร :8::
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมลเพือแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที ของบริษัทฯ
ทัง/ นี / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่รบั ลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังกําหนดระยะเวลาที
กําหนดข้างต้น หรือกรณีทีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นไปตามเงือนไข

ระบบจะส่งอีเ มลพร้อ มรหัส ผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเ มลของผู้ร ับ มอบฉัน ทะ เมือผู้ร ับ มอบฉัน ทะเข้าสู่
ระบบจะต้อ งทําการเปลียนรหัส ผ่านและเข้าสู่ร ะบบการประชุม อีก ครัFง

“เอกสารยืนยันตัวตน” ต้องเป็ นเอกสารทีส่วนราชการออกให้ซงปรากฎรู
ึ
ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ หรือ บัตรประจําตัวอย่างอืน
ทีออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลียนชือและชือสกุลให้ยืนหลักฐานประกอบด้วย)
2
“หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผูถ้ ือหุน้ ทีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการทีมีอาํ นาจ
ของประเทศทีนิติบุคคลนัน/ ตัง/ อยู่ ซึงออกมาไม่เกิน ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชือนิติบคุ คล ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันหรือกระทําการแทน
นิติบคุ คล เงือนไขหรือข้อจํากัดในการลงลายมือชือ ทีตัง/ สํานักงานใหญ่ เป็ นต้น และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
1

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข

ผู้ถ ือ หุ้น มอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระ
(.กรณีผ ู้ถ ือ หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกทีมี QR Code)
(0) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชือผู้
มอบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(=) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
5. กรณีผ ู้ถ ือ หุน้ เป็ นนิต ิบ ุคคลในประเทศไทย
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกทีมี QR Code)
(0) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชือผู้
มอบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(=) สําเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล”0
(8) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
C. กรณีผ ู้ถ ือ หุน้ เป็ นนิต ิบ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตัFงคัส โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้ร ับ ฝากและดูแ ลหลัก ทรัพ ย์
โปรดดําเนินการตามขัน/ ตอนดังต่อไปนี /
( ) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกทีมี QR Code)
(0) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download ได้ที
https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/meeting/2022/Proxy.pdf
(=) สําเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล”0
(8) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) สําเนา “หนังสือยืนยันการได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”
(3) สําเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของ Custodian”3
“เอกสารยืนยันตัวตน” ต้องเป็ นเอกสารทีส่วนราชการออกให้ซงปรากฎรู
ึ
ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ หรือ บัตรประจําตัวอย่างอืน
ทีออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลียนชือและชือสกุลให้ยืนหลักฐานประกอบด้วย)
2
“หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผูถ้ ือหุน้ ทีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการทีมีอาํ นาจ
ของประเทศทีนิติบุคคลนัน/ ตัง/ อยู่ ซึงออกมาไม่เกิน ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชือนิติบคุ คล ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันหรือกระทําการแทน
นิติบคุ คล เงือนไขหรือข้อจํากัดในการลงลายมือชือ ทีตัง/ สํานักงานใหญ่ เป็ นต้น และลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
3
“หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian” ทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึงออกมาไม่เกิน ปี และลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คลของ Custodian หรือผูร้ บั มอบอํานาจ (กรณีหนังสือมอบอํานาจกําหนดให้ผรู้ บั มอบ
อํานาจลงนามเอกสารดังกล่าวได้
1

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
(C) เอกสารใดทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เอกสารนัน/ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้
ผูแ้ ทนนิติบคุ คลรับรองความถูกต้องของคําแปล






ผูถ้ ือหุน้ โปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นมายังบริษัทฯ ภายในวันที 00 เมษายน 0 3 ตามทีอยูด่ งั นี /
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
C ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร :8::
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมลเพือแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที ของบริษัทฯ
ทัง/ นี / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่รบั ลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังกําหนดระยะเวลาที
กําหนดข้างต้น หรือกรณีทีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นไปตามเงือนไข

ระบบจะส่งอีเ มลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉัน ทะไปยังอีเ มลของผู้ถ ือ หุ้น เพือยืน ยัน ว่าการลงทะเบียน
มอบฉัน ทะเรียบร้อ ยแล้ว ทังF นีผF ู้ถ ือ หุ้น จะไม่ไ ด้ร ับ รหัส ผ่าน เพราะถือ ว่ามีก ารมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระ
เข้าร่วมประชุม แทนและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อ ยแล้ว
การแจ้งผลการยืน ยัน ตัวตนเพือเข้าร่วมประชุมฯ
เมือบริษัทฯ ได้รบั เอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชือเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการ log-in เข้าสู่
ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ทีระบุในเอกสาร
ทัง/ นี / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่รบั ลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังกําหนดระยะเวลาทีกําหนด
ข้างต้น หรือกรณีทเอกสารหรื
ี
อหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นไปตามเงือนไข
*ผู้ถ ือ หุ้น โปรดรัก ษา Username (รหัส ผู้ใ ช้) และ Password (รหัส ผ่าน) ให้เ ป็ นความลับ ไม่ค วรเปิ ดเผยให้ผ ู้อ ืนทราบ*

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
เอกสารทีใช้ใ นการประชุม
() ผู้ถ ือ หุน้ ทีเป็ นบุคคลธรรมดา (กรณีม อบฉัน ทะ)
(() แบบแจ้งการประชุมทีบริษัท ฯได้จดั ส่งมาพร้อ มหนังสือ เชิญประชุม
(5) หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ก. แบบ ข. ทีแนบมาพร้อ มหนังสือ เชิญประชุม ซึงได้ก รอกข้อ ความครบถ้วน
ถูก ต้อ งและลงลายมือ ชือผู้ม อบฉัน ทะและผู้ร ับ มอบฉัน ทะ
(C) สําเนาบัต รประชาชนหรือ หนังสือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่ห มดอายุข องผู้ถ ือ หุ้น และ
ผู้ถ ือ หุ้น ได้ล งชือรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง
(G) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่ห มดอายุข อง
ผู้ร ับ มอบฉัน ทะ และผู้ร ับ มอบฉัน ทะทีได้ล งชือรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง
5) ผู้ถ ือ หุน้ ทีเป็ นนิต ิบ ุคคล
5.() กรณีผ ู้ม ีอ าํ นาจลงนามแทนนิต ิบ ุคคลเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง
(() แบบแจ้งการประชุมทีบริษัท ฯได้จดั ส่งมาพร้อ มหนังสือ เชิญประชุม
(5) แบบฟอร์ม ลงทะเบียนสําหรับ ผู้แ ทนนิต ิบ ุคคล ซึงได้ก รอกข้อ ความครบถ้วนถูก ต้อ ง และลงลายมือ ชือ
ของผู้แ ทนนิต บิ ุค คล
(C) สําเนาหนังสือ รับ รองของนิต ิบ ุคคลจากกระทรวงพาณิช ย์ ซึงออกไม่เ กิน N เดือ น ทีรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง
โดยผู้ม ีอ าํ นาจลงนามแทนนิต ิบ คุ คล และมีข อ้ ความแสดงให้เ ห็น ว่าผู้แ ทนนิต ิบ คุ คลซึงลงนามในหนังสือ
มอบอํานาจมีอ าํ นาจกระทําการแทนนิต ิบ ุคคลซึงเป็ นผู้ถ ือ หุน้
(G) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่ห มดอายุข องผู้ม ี
อํานาจลงนามแทนนิต บิ ุค คล ซึงได้ล งชือรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง
* หากอํานาจกระทําการแทนนิต ิบ คุ คลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตัFงแต่ 5 ท่านขึนF ไปก รุ ณา
ดําเนิน การมอบฉัน ทะให้บ ุค คลใดบุคคลหนีงเข้าประชุม แทนนิต ิบ ุคคลตามข้อ 5.5 *
5.5) กรณีม อบอํานาจ
(() แบบแจ้งการประชุม ทีบริษัท ฯได้จดั ส่งมาพร้อ มหนังสือ เชิญประชุม
(5) หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีแนบมาพร้อ มหนังสือ เชิญประชุม ซึงได้ก รอก
ข้อ ความครบถ้วนถูก ต้อ งและลงลายมือ ชือผู้ม อบฉัน ทะและผู้ร ับ มอบฉัน ทะ
(C) สําเนาหนังสือ รับ รองของนิต ิบ ุคคลจากกระทรวงพาณิช ย์ ซึงออกไม่เ กิน N เดือ น ทีรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง
โดยผู้ม ีอ าํ นาจลงนามแทนนิต ิบ ุค คล และมีข ้อ ความแสดงให้เ ห็น ว่าผู้แ ทนนิต บิ ุค คลซึงลงนามในหนังสือ
มอบอํานาจมีอ าํ นาจกระทําการแทนนิต ิบ ุคคลซึงเป็ นผู้ถ ือ หุน้
(G) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่ห มดอายุข องผู้ม ี
อํานาจลงนามแทนนิต บิ ุค คล ซึงได้ล งชือรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง
(O) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่ห มดอายุข อง
ผู้ร ับ มอบฉัน ทะ และผู้ร ับ มอบฉัน ทะทีได้ล งชือรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ผ่านสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM)
- โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน
และการถามคําถามในทีประชุมได้ที “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที
https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20220222.pdf

หรือ Scan QR Code
- ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบ e-service ได้ตงั/ แต่เวลา =.:: น. ด้วย Username (รหัส
ผูใ้ ช้) และ Password (รหัสผ่าน) พร้อมรหัส OTP ทีได้รบั ได้ที
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy
C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d

หรือ Scan QR Code

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข
การถามคําถามในทีประชุม
- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทีประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นทีเกียวข้องกับ
วาระนัน/ ๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้โดย
 กดปุ่ ม “ส่งคําถาม”
 เลือกวาระการประชุมทีต้องการถามคําถาม
 เลือกพิมพ์คาํ ถามล่วงหน้า (Optional)
 กดปุ่ ม “ส่งคําถาม”
- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าทีผูด้ แู ลระบบเพือเปิ ดกล้องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความเห็นในทีประชุม
ต่อไป ผูร้ ว่ มประชุมทีต้องการถามคําถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชือและนามสกุลก่อนถามคําถามหรือเสนอ
ความคิดเห็น
การออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับ เสียง
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้โดย กดทีปุ่ ม “ลงคะแนน” และทําการลงคะแนนเสียงในวาระนัน/ ๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึงเท่านัน/
- หากผูถ้ ือหุน้ ได้กาํ หนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอา
เสียงลงคะแนนตามทีผูถ้ ือหุน้ กําหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน/
การนับ คะแนนเสียง
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง/ นี / กรณีใช้มติ
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นาํ คะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
และกรณีใช้มติสองในสามของจํานวนเสียงทัง/ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม และมติ = ใน 8 ของจํานวนเสียงทัง/ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีมาประชุม บริษัทฯ จะนําคะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
- สําหรับมติทีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที C.
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ มติของทีประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 0 ใน = ของจํานวนเสียงทัง/ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึงมาประชุม และวาระที 1. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการของบริษัทฯ วาระที
1.0 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้
สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ วาระที 1.= พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ เพือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ มติของทีประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ทัง/ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง
-หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน/ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็ นคะแนน
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ซึงวาระเลือกตัง/ กรรมการจะประกาศผลเป็ น
รายบุคคล
กรณีม ีข ้อ สงสัยหรือ มีปั ญหาเกียวกับ การประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ผ่านสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM) กรุ ณาติด ต่อ
นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขที C ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร :8::
โทรศัพท์ :0 31 :7:: ต่อ 1=7
อีเมล nantawan_aru@thaivivat.co.th
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แบบฟอร์ม ลงทะเบียนสําหรับ การเข้าร่วมการประชุม ผ่านสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM)
เขียนที____________________________
วันที_____เดือน_____________พ.ศ._____
ข้าพเจ้า_______________________________________________สัญชาติ_______________
อยู่บา้ นเลขที_______ถนน_____________________________ตําบล/แขวง________________________
อําเภอ/เขต________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย_์ __________
อีเมล (e-mail)_______________________________________________(*สําคัญโปรดระบุ)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)________________________________________(*สําคัญโปรดระบุ)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ (ประสงค์ใ ห้บ ริษัท ฯ ทําการลงทะเบียนแทน)
ผูร้ บั มอบฉันทะ จาก______________________________________________________ผูถ้ ือหุน้
(ระบุชือ) ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน
ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี :; ; ในวันที
:< เมษายน :; ; เวลา =.>> น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งชือผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้าเพือการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวข้างต้น
ต่อไป
ลงชือ_________________________ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
(
)
หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มทีกรอกข้อความครบถ้วนแล้วฉบับนี @ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน และ
เอกสารอืนๆ ทีระบุไว้ในเอกสารทีใช้ในการประชุม สิงทีส่งมาด้วยลําดับที ; เพือใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมของท่าน มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที :: เมษายน :; ; ผ่านช่องทางดังต่อไปนี @
- ทางโทรสาร
02-69508008
- ทางอีเมล์
nantawan_aru@thaivvivat.co.th
- ทางไปรษณีย ์ นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
L ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ >=>>
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อแนะนําโปรดติดต่อ โทรศัพท์ >:- M;><>> ต่อ ;MN<
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คู่มือการใช้งาน
ระบบการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP)
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome (แนะนา)

Safari

Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สาหรับการลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

หรือ
บัตรประจาตัวประชาชน

หรือ
หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

บัตรประจาตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

3

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

1

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสาหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)
เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล
มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)
* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*
ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ ต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

4

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2.

ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยทาเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”
5

2
2.1

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

บุคคลธรรมดาไทย

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น








มอบฉันทะ

บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
อีเมล (สาหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
รหัสผ่าน (Password)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทาการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนาส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
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2
2.1

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจาตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

7

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บุคคลธรรมดาไทย

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

มอบฉันทะ
บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
 ชื่อ-นามสกุล
 เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว
/ บัตรข้าราชการ
 อีเมล (สาหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

นิติบุคคล
 ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร)
 เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
 ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด
 อีเมล (สาหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ระบบจะทาการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนาส่งรหัส
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ







มอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”


กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)






ชื่อ-นามสกุล / อายุ
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / ที่อยู่
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทาการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

มอบฉันทะ







มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง
ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

https://portal.eservice.set.or.th

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชุมที่บริษัทกาหนด
สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 2

1

ขั้นตอนที่ 3
2
1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคาถาม (เฉพาะคาถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

ขั้นตอนที่ 4





เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder
Meeting โดยทาเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
ยืนยันรายชื่อและจานวนเสียงที่ประชุม
กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

2

1

3

4
6

5

คาอธิบาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน
Application Cisco Webex Meeting
สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกาลังอยู่ในวาระใด
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกาหนดเท่านั้น
ฟังก์ชั่นส่งคาถาม หรือ เข้าคิวถามคาถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคาถามล่วงหน้าได้
รายการคาถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคาถามสาหรับการประชุมครั้งนี้
สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น
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การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุน้ สามารถส่งคาถามได้ลว่ งหน้า
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ม “ส่งคาถาม”
เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคาถาม
เลือกพิมพ์คาถามล่วงหน้า (Optional)
กดปุ่ม “ส่งคาถาม”

เมื่อถึงคิวการถามคาถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามคาถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
1.
2.
3.

กดปุ่ม “ลงคะแนน”
ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กาหนด
ทั้งในส่วนของจานวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกาหนดเท่านั้น
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การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
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การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
กรอกอีเมลที่ทาการลงทะเบียน

2.
2

ตรวจสอบอีเมลและทาการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน . เดือน นับแต่วนั สิ1นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิ บ ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ท1งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี1
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามทีผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุ้นทั1งหลายซึง
เข้าชือกันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ้นตามทีบังคับไว้น1 นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ นนี1 ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ้นที คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นจัดประชุมและผูถ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ผถู ้ ือหุ้นทีจัดประชุมรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
ทั1งนี1การจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าว
ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการทีบัญญัติไว้ในกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ทีใช้บงั คับโดยอนุ โลม และให้ถือว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมในทีประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการทีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
และข้อบังคับนี1
ข้อที =. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบเพืออนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั1งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจะจัดส่งให้
ผูถ้ ือหุ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า
วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน @ วัน ก่อน
วันประชุม ไม่น้อยกว่า @ วัน โดยหากการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวใดเป็ นการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ งหนังสื อ
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ดําเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึงจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในวรรคนี1
ข้อที A. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมในทีประชุมแห่งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่าน
สื ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า E คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทั1งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าF ใน @ ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ท1งั หมด จึง
จะจัดเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั1งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง F ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้น
ซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้
หากว่า การประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั1นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั1งหลังนี1ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์
ประชุม
ข้อที @G. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมในทีประชุมแห่งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม ในการออกเสี ยงลงคะแนน
ให้ผถู ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึงมีหนึงเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า E คนร้องขอและทีประชุมลงมติให้ลง
คะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั1นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั1นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี1
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ1นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี1ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี1 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั1งหมดของผูถ้ ือหุ้น ซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั1งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญแก่บุคคลอืน
(ข) การซื1อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
หรื อ
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั1งหมด
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีต่อไปนี1
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่าน
มา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั1งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตั1งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ

