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ทวว. 005/2565                                     
                                 วนัท่ี 22 มีนาคม 2565    
           

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 29/2565 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (1)   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 28/2564  
 (2)   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

          รายงานและงบการเงินรวม 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code (ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2,3)  
(3)   ประวติักรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 5) 

 (4)   ประวติักรรมการท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 
 (5)  ประวติัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 8) 
                               (6)   ค านิยามกรรมการอิสระ 
 (7)   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

(8)    แผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 
(9)   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือ

หุ้นและการจดัการ 
(10)  ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 (11)  แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (F10-6) 
 (12) ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุ้น 

(13) ร่างขอ้บงัคบัของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) (เฉพาะส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  
 (14) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ส าหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู ้ถือหุ้นสามารถ  

Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thaivivat.co.th 
 (15)  ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

(16)  แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการเขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 (17)  คู่มือการใชง้านระบบการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting 
 (18)  ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
 (19)  ขอ้บงัคบับริษทั (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 
  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง
ท่ี 29 ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่28/2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 และไดจ้ดัท า 

รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2564 ท่ี
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ดงัสรุปสาระส าคญั
ดงัน้ี  

                                                         (หน่วย: ลา้นบาท) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
2564 2563 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 5,544.72 4,680.68 18.46 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั (4,376.91) (3,996.59) 9.52 
ก าไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ้่ายด าเนินการ 1,167.81 684.09 70.71 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (786.68) (597.77) 31.60 
ก าไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 381.13 86.31 86.32 
รายไดจ้ากการลงทุน 196.33 4.94 3,874.29 
รายไดอ้ื่น 13.10 8.02 63.34 
ค่าใชจ้่ายอื่น (0.79) (3.26) (75.77) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 589.77 96.02 514.22 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                        (117.77) (18.35) 541.80  
ก าไรส าหรับปี 472.00 77.67 507.70 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผล 
การด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ขอ้ 37 ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนดังกล่าว ในการน้ีบริษทัฯ ได้จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขแล้ว ดังปรากฎอยู่ใน
รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564  ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตาม
รายละเอียดในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบ
การเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 34 ก าหนดให้บริษทัฯ จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
ไวเ้รียบร้อยแลว้เป็นเงินจ านวน 30.3 ลา้นบาท จึงเห็นควรงดการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุน
ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คร้ังที่ 29/2565 (ปี 2564) คร้ังที่ 28/2564 (ปี2563) คร้ังที่ 27/2563 (ปี2562) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 484,631,685 78,439,615 116,088,489 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.60 0.26 0.38 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จ านวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) 0.70 0.20 0.20 
รวม จ านวนปันผลจ่าย (บาท) 212,100,000 60,600,000 60,600,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 43.77% 77.26% 52.20% 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในรอบปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดจ้ านวน 484,631,685 บาท โดยไม่
มีขาดทุนสะสมยกมา บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)  รวมมูลค่าทั้งส้ิน 212,100,000 บาท โดยเงินปันผล
ดังกล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิในส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
สามารถน าไปเครดิตภาษีเงินปันผลไดต้ามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามท่ี
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ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 43.77 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ ซ่ึงเป็นอตัราท่ี เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมดว้ยอตัราการจ่ายเงินปันผล
ยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อผูถื้อหุ้นจะไดใ้ช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา  โดยบริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  25 
พฤษภาคม 2565  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมตัิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระ
เป็นจ านวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของทุกปี ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจ
ไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้ในปี 2565 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวนสามท่าน
ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  
 2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการ  
               3. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร  กรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ได้ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2565 ซ่ึงบริษทัฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั้น
ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แต่
อยา่งใด  

 คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเห็นว่ากรรมการซ่ึงครบ
ก าหนดออกตามวาระในปีน้ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้สนอตอ่ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอช่ือกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลบั
เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงัมีรายนายต่อไปน้ี 

              1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
              2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการ 
              3. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร กรรมการ  

ทั้งน้ี มีกรรมการหน่ึงท่านมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบั
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งดงัปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดย
ประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
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ส าหรับการเสนอช่ือ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงแมจ้ะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้เป็นเวลา 17 ปี หากไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังน้ีจะมีวาระรวม 20 ปีนั้น เน่ืองจาก นาย
พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาและ
ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกบัมีการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระ
ท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดผ้่านกระบวนการพิจารณาและกลัน่กรองแลว้เห็นว่า กรรมการ
ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
  

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่เข้าแทนต าแหน่งกรรมการอิสระเดิม 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีนายชลอ เฟ่ืองอารมย ์อดีตกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริษทัฯ ได้
ครบวาระและแจง้ไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2564 และบริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งผูใ้ดด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนั้น คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
ใหม่แทนต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระท่ีว่างลง และพิจารณาแลว้เห็นว่า นางพูนทรัพย ์สกุณี เป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจท่ีต่างออกไป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ท่ีหลากหลาย สร้างมุมมองท่ีแตกต่าง สร้างประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัไดเ้ป็นอย่างดี จึงเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้ง นางพูนทรัพย ์สกุณี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนนายชลอ เฟ่ืองอารมย  ์ โดยประวติัของ
กรรมการและกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งดงัปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6   

                                   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดผ้่านกระบวนการพิจารณาและกลัน่กรองแล้วเห็นว่านาง พูน
ทรัพย ์สกุณี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งนางพูนทรัพย ์สกุณี เขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ  

  คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
 
วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม
เพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้น าเงินจ านวนไม่เกิน 
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5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จโดยแยกเป็นค่าบ าเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท และค่าบ าเหน็จ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั้นขออนุมติัค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยส าหรับกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

1. ค่าบ าเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
จ านวนกรรมการ 9 8 9 
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
จ านวนกรรมการ 3 3 4 
3. ค่าบ าเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (บาท/คณะ) - - - 
จ านวนกรรมการ 3 3 4 
4. ค่าบ าเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 
จ านวนกรรมการ 3 3 3 
5. ค่าบ าเหน็จกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (บาท/คณะ) - - - 
จ านวนกรรมการ 3 3 3 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาท/คร้ัง/คน)    
1. คณะกรรมการบริษัท    
           - ประธานกรรมการ              30,000 30,000 30,000 
           - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ    
          - ประธานกรรมการ             30,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
          - 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. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี    
          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ        20,000 20,000 20,000 

  * ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ส านักงาน อีวาย  จ ากดั ไดผ้่านการพิจารณาแต่งตั้งจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 28 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซ่ึงไดค้รบก าหนดระยะเวลาแลว้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 โดยเสนอให้  

1)  นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4812 และ/หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ   
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5315  

แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง (รายละเอียดประวติัของผูส้อบบญัชีตาม
เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและ
ลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ นอกจากน้ี ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565  
เป็นจ านวนเงิน 2,950,000 บาท  โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้น ดงัน้ี                       

 ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,370,000 1,370,000 - - 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 1,020,000 1,020,000 - - 
3. ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง  
    ณ 30 มิถุนายน           

180,000 180,000 - - 

4. ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง ณ  31 
ธนัวาคม         

380,000 380,000 - - 

รวมทั้งส้ินเป็นเงิน     2,950,000 2,950,000 - - 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีปี  2564 แล้วเห็นว่าผูส้อบบัญชีจาก บริษทั 
ส านกังาน อีวาย  จ ากดั มีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ประกอบกบัมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัประกนัภยัหลายแห่ง เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้มาตรฐาน
การตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ อยู่ในระดบัสากล ทั้งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชี
กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงค่าสอบบญัชีในปี 2565 จ านวน 
2,950,000 บาท ถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  โดย
ก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัรายนามต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน
ของบริษทัฯ 

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที่ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 1  
นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริษทั 

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 5315 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ

บริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ท างานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแต่ละรายปรากฏตาม เอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 5 ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดั
ให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมไดป้ฏิบติัหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหน้าท่ีครบ 7 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  
อนึ่ง ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท 
ส านักงานอีวาย จ ากัด คนใดคนหน่ึงตามรายช่ือท่ีเสนอเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวน 2,950,000. บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความ
เห็นชอบ  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างและการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เน่ืองจาก บริษทัฯ ประสงคจ์ะด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการตาม
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ ทจ. 34/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพื่อเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ และลดขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความ
เส่ียงทางธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
โดยท่ีวาระท่ี 9.1 ถึงวาระท่ี 9.4 เป็นวาระเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึง
ไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี จะถือว่าวาระอ่ืนเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืนๆ 
อีก  
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9.1 พจิารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจดัการของบริษทัฯ และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ การขออนุมติัแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ออกจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) การท าค าเสนอซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ การจดัตั้งบริษทัโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการน าหุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยสาระส าคญัของแผนการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการจดัตั้งบริษทัโฮล
ดิ้งส์ในรูปแบบบริษทัมหาชนจ ากดั ภายใตช่ื้อ “บริษทั ไทยวิวฒัน์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน)” (“บริษทัโฮลดิ้งส์”) เพื่อ
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยบริษทัโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือแลกกบั
หุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์ และภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์สร็จส้ิน บริษทัโฮลดิ้งส์จะด าเนินการย่ืนขอน าหุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเวลาเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการ
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจดัการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน
บริษทัอื่น (Holding Company) จดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1. เพิม่ความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิม่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจ ากัดด้านการลงทุน 

การปรับโครงสร้างบริษทัฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) 
จะท าให้บริษทัโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และมีความคล่องตวัใน
การขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั
ของบริษทัโฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : 
CAR) ของบริษทัฯ นอกจากน้ี การปรับโครงสร้างในลกัษณะของบริษทัโฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูร่้วมทุนหรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นบุคคล และ/หรือบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีมีความสนใจในการลงทุนหรือมีความ
คล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษทัโฮลดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความ
เช่ียวชาญยงัช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและลดความเส่ียงจากการลงทุนของบริษทัโฮลดิ้งส์ไดใ้นระดบัหน่ึง   

อน่ึง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส านักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศส านกังาน 
คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษทัประกนัวินาศภยั พ .ศ. 2556 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงมี
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ อาทิเช่น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศท่ีออกโดยบริษทัจ ากดัไดเ้กินร้อยละ 10 
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ของจ านวนตราสารทุนท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษทัจ ากดันั้น เวน้แต่การถือตราสารทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืน 
และตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายไดเ้กินร้อยละ 10 ของจ านวนตราสาร
ทุนท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของผูอ้อกนั้น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวม
ทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ เวน้แต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน คปภ. 
ก าหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไม่สามารถลงทุนในสินทรัพยบ์างประเภทตามท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด เช่น บริษทัฯ 
ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ หรือไม่ไดอ้ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ รวมทั้งหมดไดเ้กินร้อยละ 5 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของ
บริษทัฯ ในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งจ ากดั ดงันั้น การปรับโครงสร้างในลกัษณะของบริษทัโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดขอ้จ ากดั
ดา้นการลงทุนดงักล่าวได ้
2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน 

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะท าให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการ
ด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน คปภ. 
3. เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
3.1 บริษทัโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจดัการและใชท้รัพยากรและความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ให้เกิดการประหยดัต่อ

ขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพ่ือให้การ
สนบัสนุนแก่บริษทัอ่ืนในเครือ เช่น การให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการดา้นการบญัชี
การเงิน การให้บริการสรรหาและพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

3.2 เพ่ิมความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การ
บริหารงานของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย น าไปสู่ผล
การด าเนินงานท่ีดีให้กบับริษทัโฮลดิ้งส์ในอนาคต  

3.3 เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละธุรกิจ  เน่ืองจากแต่ละธุรกิจสามารถก าหนดขอบเขต 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ผูบ้ริหารของบริษทัโฮลดิ้งส์มี
หน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ
กลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดงักล่าวยงัช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
แต่ละธุรกิจออกจากกนั ส่งผลให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และก าหนดกลยุทธ์  เพื่อให้การ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ชดัเจน และโปร่งใส 

ขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญัในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัตั้งบริษทัโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษทัมหาชนจ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 

10,000 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร 
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และพนกังานของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นเร่ิมแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทัโฮลดิ้งส์
จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นส่วนน้ีทั้งหมดเม่ือการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการแลว้
เสร็จ  

2. ภายหลงัจากท่ีแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการไดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
บริษทัโฮลดิ้งส์ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แลว้ บริษทัโฮลดิ้งส์จะท า
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกบัทุนจดทะเบียนปัจจุบนัของบริษทัฯ และท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

3. ภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย ์บริษัทโฮลดิ้งส์จะด าเนินการย่ืนขอน าหุ้นสามัญของบริษทั 
โฮลดิ้งส์เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงจะถูกเพิก
ถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเวลาเดียวกนั 

ทั้งน้ี การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น ในวาระท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการซ่ึงรวมถึงการน าหุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 

2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือประกาศดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคะแนนเสียงท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะด าเนินการให้การไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยคะแนนเสียง
ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือประกาศฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นก าหนด ตามนยัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

3. บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตเบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ และเก่ียวกับการท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัโฮลดิ้งส์ท่ีย่ืนขออนุญาตในคร้ังน้ีจะจดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพื่อเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยภายหลงัจากไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการ
ยื่นค าขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พิจารณา
อนุมติัการเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ต่อไป 

5. บริษทัโฮลดิ้งส์จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัโฮลดิ้งส์
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมาตอบรับค าเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซ่ึงรวมถึงการก ากับดูแลกิจการและการ
บริหารงาน และการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ในการน้ี เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัผลท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 และ
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9.2 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จดัการ เน่ืองจากภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ แลว้เสร็จ บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการขอเพกิ
ถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัโฮลดิ้งส์จะด าเนินการ
ขออนุญาตน าหลกัทรัพยข์องบริษทัโฮลดิ้งส์เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 
อน่ึง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
และรายละเอียดแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารส่ิงที่
ส่งมาด้วยหมายเลข 11 นอกจากน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีความเห็นของกรรมการ
อิสระเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9.3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการซ่ึงจะมีบริษทัโฮลดิ้งส์เขา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
โดยเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเก่ียวกบักลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัโฮลดิ้งส์ 
รายละเอียดร่างขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 13 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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9.4 พจิารณาอนุมัติการมอบอ านาจซ่ึงเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติการมอบอ านาจซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ โดยมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น
ผูมี้อ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้าง 
การขออนุญาตและการด าเนินการใด ๆ  

2. เขา้ท า ลงนาม เจรจา ก าหนดขอ้ตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลงเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ 
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลหรือองคก์รใด ๆ  
4. ด าเนินการขออนุญาตเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และการน าหุ้นของบริษทัโฮลดิ้งส์เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อตลาดหลกัทรัพย์
ฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ  

5. กระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแลว้เสร็จ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ได้
แนบเอกสารตามรายการส่ิงท่ีส่งมาดว้ยมายงัท่านเพ่ือทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัท ารายงานขอ้มูลประจ าปี รายงานและงบ
การเงินปี 2564 ในรูปแบบ QR code  ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับหนงัสือเชิญประชุม รายงานขอ้มูลประจ าปี 
รายงานและงบการเงินในรูปเอกสาร  สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้  นกัลงทุนสัมพนัธ์  โทรศพัท ์02-6950800 ต่อ 5938  โทรสาร 02-
6950808 หรือ  Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th 

จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงัไดร้ะบุไวข้า้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากท่าน
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีไดแ้นบมา
ดว้ยน้ี  

                                    
                             ขอแสดงความนบัถือ 

      
  
                                                                                                    ( นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกุล )          
                                                                                                 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28/2564 
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28  เมษายน  2564 ณ ส านกังานใหญข่องบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 71 ถนนดินแดง 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา     15.00   น. 
 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                     2            ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้               1,112,328  หุ้น  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                30           ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้             225,373,968               หุ้น  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ  32   ราย    รวมจ านวนหุ้นได ้                 226,486,296         หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ    74.75     ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ท่ี 29 ซ่ึงจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน นบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่าย
ได ้  
การเข้าประชุม เลขาท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี บริษทัฯ จดัให้มีมาตรการป้องกนัความเส่ียง
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจดัประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข และ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อเป็นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ส่ังปิดสถานท่ีเป็นการ
ชัว่คราว (ฉบบัท่ี 25) ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลงนั้นบริษทัฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนผูท่ี้จะเขา้ร่วมการประชุมเพียง 20 ท่านเท่านั้น โดยบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมช่องให้กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งครบถว้น 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม เลขาท่ีประชุมไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดงั
รายนามต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม  7 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 77.78  ไดแ้ก่ 
1. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 
2.นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
    เป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ 
 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. นางสุเทพี อศัวะธนกุล   กรรมการผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการบญัชีและการเงิน และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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กรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม 
1. นายชลอ เฟ่ืองอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน  
    เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ 
2. นางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
    เน่ืองจากปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีเร่ืองการงดเดินทางขา้มจงัหวดั 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 6   ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้  านวยการ 
2. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการ 
3. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกุล  รองกรรมการผูอ้  านวยการ 
4. นายอานนท ์รังสิมาพรนุกูล ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการลงทุน  
5. นายสุชีพ หลกัทอง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ สมุห์บญัชี 
6. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกูล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม จ านวน   2 ท่าน ไดแ้ก่  

1.นางสาวสมใจ คุณปสุต       หุ้นส่วน 
2.นางสาวกิตติยา วรุตตะโมนนัทะ      ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน  บริษทัฯ ไดเ้ชิญ คุณบุษราพรรณ ผดุงบุตร  ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบั 
คะแนนเสียง 
วิธีปฏบิัติในการออกเสียงลงคะแนน    เลขาท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมถึงวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
โดยประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ จะมีเจา้หนา้ท่ีรับบตัรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหกัคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงดงักล่าวออกจากจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ หาก
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบกบัวาระท่ีน าเสนอ 

ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะก าหนดการออกเสียงไวล้่วงหน้าแลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีผู ้
มอบฉนัทะก าหนด  

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
การเลือกประธานท่ีประชุม   นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู ้
ถือหุ้นดว้ย ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากท่านประธานกรรมการมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ รวมกบัครบวาระและไม่ประสงคต์่อ
วาระจึงไม่เขา้ร่วมการประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตนเองท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น 
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี  

28/2564 และ ด าเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่27 ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2563 
 ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 27/2563 ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2563  ซ่ึงรายละเอียดไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย  226,486,296 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 

วาระท่ี 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
 ประธานฯได้แจง้กับท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปีท่ีผ่านมา  มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจ าปี ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอสรุปผลการด าเนินการของบริษทัฯ 
ในรอบปี 2563 ดงัน้ี 
                                                                                              ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
2563 2562 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 4,680.68 3,736.28 25.28 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั (3,996.60) (3,209.21) 24.54 
ก าไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ้่าย
ด าเนินการ 

684.08 527.07 29.79 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (597.77) (542.19) 10.25 
ก าไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 86.31 (15.12) (671.21) 
รายไดจ้ากการลงทุน 4.94 136.73 (96.39) 
รายไดอ้ื่น 8.02 14.53 (44.84) 
ค่าใชจ้่ายอื่น (3.26) - 0.00 
ก าไรจากการด าเนินงาน 96.01 136.14 (29.49) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                        (18.35) (23.98) (23.48) 
ก าไรส าหรับปี 77.66 112.16 (30.77) 
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ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั จ านวน 4,680.68 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 944.40 ลา้นบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.28 มีค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัทั้งส้ิน 3,996.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 787.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.54 ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 684.08 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้น 157.01 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.79 ส าหรับค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 55.48 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.25 ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลก าไรจากการรับประกนัภยั 86.31 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 101.42 ลา้น
บาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการลงทุนซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหน่ึงนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  
โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) โดยในปี 2563 มีรายไดจ้ากการลงทุน 4.94 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 96.39 อนัเน่ืองมาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัว่โลก ประกอบกบัสถานการณ์ COVID-19 ท าให้มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์บริษทัลงทุนมีความผนั
ผวนเป็นอยา่งมาก 

จากรายการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรจากการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน  
96.01 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 40.13 ลา้นบาท พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 จ านวน 18.35 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 5.63 ลา้นบาท ดงันั้น ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิส าหรับปี จ านวน 77.66 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2562 จ านวน 34.50 ลา้นบาท 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 โดยในวาระน้ีไม่มีการ
ลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม  
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2563 ตามท่ีเสนอ  
 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯแล้ว และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี และไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินท่ีไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบญัชี 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม  

เปลี่ยนแปลงร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332.68 225.30 47.66 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 754.29 610.38 23.58 
สินทรัพยแ์ละลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 606.25 677.02 (10.45) 
สินทรัพยล์งทุน 4,567.06 3,786.34 20.62 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 332.45 327.89 1.39 
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อื่นๆ 1,252.57 903.79 38.59 
รวมสินทรัพย์  7,845.30 6,530.72 20.13 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 459.78 470.39 (2.26) 
ส ารองและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,972.57 1,492.51 32.16 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 3,050.59 2,336.17 30.58 
อื่นๆ 1,016.60 918.08 10.73 
รวมหนีสิ้น  6,499.54 5,217.15 24.58 

ส่วนของเจ้าของ   1,345.76 1,313.57 2.45 
บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 7,845.30 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1,314.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.13 จากปี

ก่อน รายการสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น 107.38 ล้านบาท เบ้ีย
ประกนัภยัคา้งรับเพ่ิมขึ้นจ านวน 143.91 ลา้นบาท และสินทรัพยล์งทุนเพ่ิมขึ้นจ านวน 780.72 ลา้นบาท 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 6,499.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1,282.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.58 จากปีก่อน 
รายการสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัเพ่ิมขึ้น 1,194.48 ลา้นบาท เป็นผลมาจากส ารอง
สินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้น 480.06 ลา้นบาท และส ารองเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมขึ้น 714.42 ลา้นบาท 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,345.76 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 32.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45 จากปี
ก่อน บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิ 77.66 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 121.15 ลา้นบาท ท าให้
บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 43.49 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคาของสินทรัพยล์งทุน
ลดลงจากปีก่อน 
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 
ร้อยละ 287.35 ซ่ึงเกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่ากบัร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 2.39 เท่า 
          ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ มีก าหนดต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ในปี 2565 
 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2563 โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการ
รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้
ซกัถาม 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  226,486,296 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
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วาระท่ี 4  พจิารณาจัดสรรเงินก าไร และ อนุมัติเงินปันผล 
 ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ท่ี 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ล้วเป็นเงิน  30.3 ล้านบาท 
คณะกรรมการของบริษัทฯจึงมีมติเสนอว่า เน่ืองจากเงินทุนส ารองของบริษทัฯมีเท่ากับจ านวนท่ีก าหนดตามข้อบังคบั จึงไม่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
โดยในรอบปี 2563 บริษทั ฯ มีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดป้ระมาณ 78.44 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานในปี 2563 ในอตัราหุ้นละ .20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งส้ิน 
60,600,000 บาท  (หกสิบลา้นหกแสนบาทถว้น) ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลในอตัราตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 77.26 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ก าหนดให้
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2564 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คร้ังท่ี 28/2564 (ปี2563) คร้ังท่ี 27/2563 (ปี2562) คร้ังท่ี 26/2562 (ปี2561) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 78,439,615 116,088,489 115,370,517 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.38 0.38 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จ านวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.20 0.20 
รวม จ านวนปันผลจ่าย (บาท) 60,600,000 60,600,000 60,600,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 77.26% 52.20% 52.53% 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล โดยมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุ้นมีโอกาสซกัถาม 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านในซกัถาม 
 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
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วาระท่ี 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประธานฯ  รายงานต่อท่ีประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา
ค่าตอบแทน  

โดยให้พิจารณาตามความจ าเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมี
คุณสมบติัตามความตอ้งการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้น าเงินจ านวน 5,000,000 
บาท มาจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยจ านวน 4,000,000 เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ และ จ านวน 1,000,000 บาท เป็นค่า
บ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. ค่าบ าเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 4,000,000 4,000,000 3,480,000 
จ านวนกรรมการ 8 9 9 
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 1,000,000 1,000,000 640,000 
จ านวนกรรมการ 4 4 3 
3.ค่าบ าเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  (บาท/คณะ) 

- - - 

จ านวนกรรมการ 3 3 4 
4. ค่าบ าเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 
จ านวนกรรมการ 3 3 3 
5. ค่าบ าเหน็จกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
(บาท/คณะ) 

- - - 

จ านวนกรรมการ 3 3 - 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาท/คร้ัง/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 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
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 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    
          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 - 
          - กรรมการ        20,000 20,000 - 

 * ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า2ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสซกัถาม 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าบ าเหนจ็กรรมการจ านวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยจ านวน 
4,000,000 เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ และ จ านวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยส าหรับกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  226,486,296  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 บตัรเสีย   - ไม่มี – 
 

วาระท่ี 6      พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวว่้า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปี 2564 มีกรรมการครบก าหนดท่ีจะตอ้ง
ออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
 1. นายชลอ เฟ่ืองอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
              2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการก ากบัดูแล 

กิจการท่ีดี 
              3. นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอ 
                               วาระการประชุมผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี  
                               4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
                                ประเทศไทยดว้ยนั้น ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
                                บริษทัฯแต่อยา่งใด  
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 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเห็น 
                               ว่ากรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมี 
                                ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                ค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอช่ือกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
                                ทั้งสองท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงัมีรายนายต่อไปน้ี 

              1. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการก ากบัดูแล 
กิจการท่ีดี 

              2. นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
                                ส าหรับนายชลอ เฟ่ืองอารมย ์กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอีก 1 ท่านนั้นไม่ประสงคจ์ะรับต าแหน่งกรรมการในวาระต่อไป 

 เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ  
  จึงขอเสนอช่ือ นางปราณี ภาษีผล และนายถวลัย ์วิรานนท์ เขา้รับเลือกตั้งกลบัเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการ
ทั้ง 2 ท่านไม่มีการประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัฯ ทั้งน้ีมีกรรมการหน่ึงท่านมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว้
เท่ากบั  ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้   
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งดงัปรากฏในเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 6 โดยประวติั 

 ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
                ส าหรับการเสนอช่ือ นางปราณี ภาษีผล ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้ 6 ปี หากไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังน้ีจะมี 
วาระรวม 9 ปี ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
เน่ืองจากคณะกรรมการเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในซ่ึงจะมี 
ส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาและท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและมีการสอบทานการ 
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหน่ึงวาระ 
เป็นรายบุคคลโดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ ไดแ้จง้กบัที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่าส าหรับวิธีการลงมติในวาระน้ีขอให้ท่านผูถื้อหุ้น
ลงมติออกเสียงเลือกตั้งเป็นรายบคุคล หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเลือกผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือท่านใดเขา้ด ารงต าแหน่งของบริษทัโปรด
ท าเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง “เห็นดว้ย” ในบตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนของวาระท่ี 6 จาก
ท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านในคราวเดียว กรณีไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือเป็นการงดออกเสียง โดยจ านวนเสียงท่ีงด
ออกเสียง และบตัรเสียจะไม่น ามารวมในการนบัคะแนน    
 เน่ืองจากคุณถวลัย ์วิรานนท ์ถือหุน้ในบริษทัฯ 18,000 หุ้น เพ่ือความโปร่งใสในวาระน้ีจึงของดออกเสียง 
มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
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            นางปราณี ภาษีผล 
 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 นายถวัลย์ วิรานนท์ 
            เห็นดว้ย   226,468,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9921  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง      18,000   เสียง   คดิเป็นร้อยละ  0.0079  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน   
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
          
วาระท่ี  7 พจิารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้า่นการพิจารณา แต่งตั้งจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ 
หุ้นคร้ังท่ี 27 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจ าปี 2563 ซ่ึงบดัน้ีครบก าหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 โดยเสนอให้        

1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4812 หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 หรือ   
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5315  

แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหน่ึงโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได ้ให้มอบหมายผูส้อบบญัชีท่านอื่นท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหน้าท่ีครบ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 
รอบปีบญัชีติดต่อกนั  

และขอเรียนให้ทราบเพ่ิมเติมว่าผูส้อบบญัชีจากส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย        
โดยประวติัของผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านไดน้ าส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  มีรายละเอียดดงัน้ี  

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขท่ี จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดง  

ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริษทัฯ  
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นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดง  
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริษทัฯ 

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 5315 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดง  
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,950,000.-บาท 
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้น ดงัน้ี  
          หน่วย : บาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,370,000 1,370,000 - - 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 1,020,000 1,020,000 - - 
3. ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง  
    ณ 30 มิถุนายน           

180,000 180,000 - - 

4. ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

380,000 380,000 - - 

   รวมทั้งส้ินเป็นเงิน     2,950,000 2,950,000 - - 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลงานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา แลว้เห็นว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย  จ ากดั มี 

การปฏิบติังานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ใหข้อ้คดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในเร่ืองระบบงานบญัชีกบับริษทั และไม่มี
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบติังาน ซ่ึงค่าสอบบญัชีในปี 2564 จ านวน 2,950,000.- บาท ถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
และขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ทั้ง 3 ท่าน ดว้ย
ค่าตอบแทน 2,950,000บาท  
             ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการ
รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีโอกาส
ซกัถาม  
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ 
นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์หรือ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผูส้อบบัญชีให้กับบริษทัฯ ในปี 2564 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงินทั้งส้ิน 2,950,000.-บาท (สองลา้นเกา้แสนห้าหม่ืนบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 
วาระท่ี 8         พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีมีการออกพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราช
ก าหนด”) และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2563 ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดดงักล่าว บริษทัฯ จึงขอเสนอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบั
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ ในขอ้ 21 ขอ้ 27 ขอ้ 28 ขอ้ 29 และขอ้ 30 โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใช้
ขอ้ความใหมด่งัต่อไปน้ีแทน และมอบหมายให้บคุคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจด
ทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งแกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความให้เป็นไปตามค าส่ังของ
นายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อเน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
เพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์  
 

ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อที่   21.  ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ
ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ข้อที ่21.  ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในท่ีประชุมแห่ง เ ดียวกันหรือ เ ป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม        ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้  ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
               ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในท่ี
ประชุมอาจก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใดๆ ในท่ีประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น เดียวกัน
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กับการประชุมคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในท่ีประชุม
แห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ 
 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
            กรรมการคนหน่ึงมีเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อที่ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู ้ถือหุ้น เ ป็นการประชุมวิสามัญเ ม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ต้อง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
           ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ี
บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นท่ีจัดประชุม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ดงักล่าว 

ข้อที่ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร
หรือ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อ
หุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
           ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เข้าช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ี
บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นท่ีจัดประชุม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ดงักล่าว 
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  ท้ังนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการ
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการท่ีบัญญตัิ
ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้ 

ข้อที่  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการ
จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบ ุ  สถานท่ี   วนัเวลา         
ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม
พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนว่าเป็นเร่ือง
ท่ีจะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมติั   เพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี
รวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว    
และจะจดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกว่า    7    วนั   ก่อนวนั
ประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกว่า   3  วนั  
 

ข้อที่  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท า
เป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานท่ี   วนัเวลา         ระเบียบ
วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบเพ่ืออนุมติั   เพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความ
เป็นธรรมของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว    และจะจดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกว่า    7    วนั   ก่อนวนัประชุมและ
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั  3  
วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกว่า   3  วนั โดยหากการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ 
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซ่ึง
จะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพมิพ์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในวรรคนี ้

ข้อที่  29.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น     ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น    (ถา้มี)     มาประชุมไม่นอ้ยกว่า   
25   คน     หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า1  ใน   3  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะจดัเป็นองค์
ประชุม 
          ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด   เม่ือ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัว่โมง    จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้          หาก
ว่า        การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเม่ือผูถื้อหุ้นร้องขอ      
การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดั

ข้อที่  29.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    (ถา้มี)     มา
ประชุมไม่นอ้ยกว่า   25   คน     หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
1  ใน   3  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะจดัเป็น
องคป์ระชุม 
           ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด   เม่ือ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัว่โมง    จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้          หากว่า        
การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเม่ือผูถื้อหุ้นร้องขอ      การ
ประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็น
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ประชุมใหญ่   และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกว่า  7  วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 

การเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหญ่   
และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกว่า  7  วนั  
ก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าตอ้งครบ
องคป์ระชุม  

ขอ้ท่ี  30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดถ้า้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมในการ
ออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้น
ท่ีตนถืออยู ่โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย       เวน้แต่ผู ้
ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่า    5    คน   ร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั        ส่วนวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม
ก าหนด 

ข้อที่  30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน
ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยถือว่า
หุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกว่า  5  คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั
ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้
เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 21 ขอ้ 27 ขอ้ 28 ขอ้ 29 และขอ้ 30 ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
และอนุมติัการมอบหมายใหบุ้คคลท่ีกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งแกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อเน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้การจด
ทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3ใน4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมี
โอกาสซกัถาม 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม  
มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 21 ขอ้ 27 ขอ้ 28 ขอ้ 29 และขอ้ 30 ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และอนุมติัการมอบหมายให้บคุคลท่ีกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งแกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความให้เป็นไปตามค าส่ังของนาย
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ทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อเน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
เพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 
วาระท่ี 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถาม 
 

เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  ผูถื้อหุ้นไดส่้งค าถามล่วงหนา้มาดงัต่อไปน้ี 
คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา   เป้าหมายการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัในปี 2564 มีประมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์และเป็นการเติบโตจากช่องทางใด 
ประธานฯ                   บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายการเติบโตไวเ้ป็น 2 หลกั ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีก าหนดไวก่้อนการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 รอบใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตในช่องทางการขายแบบขายตรงหรือขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ส าหรับ
ดา้นผลิตภณัฑ์จะเป็นประกนัอื่นๆ นอกจากกรมธรรม์รถยนต์ โดยเฉพาะประกนัภยัสุขภาพ ซ่ึงเป็นกรมธรรม์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัให้
ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบนั 
คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา   สอบถามเร่ืองรายไดจ้ากการลงทุน บริษทัฯ มีการลงทุนในส่วนท่ีเป็นหุ้นก่ีเปอร์เซ็นต ์และมีเป้าหมายในเพ่ิม
รายไดจ้ากการลงทุนอยา่งไร  
ประธานฯ                       สัดส่วนการลงทุนประเภทต่างๆ ทางบริษทัฯไดมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัตามประกาศเร่ือง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของส านกังาน คปภ. โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีสัดส่วนการลงทุนตามประกาศฉบบัดงักล่าวมาโดยตลอด 
ซ่ึงการลงทุนในหุ้นจะไม่เกิน 30% ส่วนเป้าหมายของการเพ่ิมหลกัทรัพยล์งทุน บริษทัฯจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้สอดคลอ้งกบั
สภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดมี้การปรับสัดส่วนหลกัทรัพยล์งทุนจากตลาดทุนเป็นตลาดเงินมากขึ้น เน่ืองจาก
ลกัษณะตลาดเงินมีความผนัผวนน้อยกว่าตลาดทุน อย่างไรก็ตามอตัราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กบัความเส่ียงและความผนัผวนของ
หลกัทรัพยเ์ช่นกนั 
คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา   จากสถานการณ์ COVID – 19 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอยา่งไรบา้ง  
ประธานฯ                     จากสถานการณ์ COVID – 19 ท่ีเกิดขึ้น มีผลกระทบทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ คือ ดว้ยวิธีมาตรการต่างๆ
ของภาครัฐและเอกชน ท าให้มีจ านวนประชาชนท่ีเดินทางลดน้อยลง รวมทั้งมีการจ ากดัพ้ืนท่ีเดินทาง ส่งผลให้จ านวนอุบติัเหตุ
รถยนต์ลดลง ท าให้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งค่าซ่อม และค่าสินไหมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพมีจ านวนลดลงเช่นกนั จึงเป็น
ส่วนหน่ึงท าให้บริษทัฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา ส่วนผลกระทบดา้นลบ จะกระทบต่อสถานการณ์การลงทุน ท่ีท า
ให้ไม่เอ้ือต่อการลงทุนในตลาดทุนเท่าท่ีควร 
คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย        เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ท าให้ผูเ้อาประกนัภยัอาจจะยกเลิกกรมธรรม์ได ้จึงอยากทราบว่า ในปี 2563 มีผูเ้อาประกนัภยัท่ียกเลิก
กรมธรรมม์ากนอ้ยเพียงใด และการคาดการณ์ถึงการยกเลิกกรมธรรมใ์นปี 2564 
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ประธานฯ      อตัราการยกเลิกกรมธรรมข์องบริษทัฯ อยูใ่นระดบัที่ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีสัดส่วนของ
กลุ่มผูเ้อาประกนัภยัท่ีอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบเชิงลบอยา่งรุนแรงจนจ าเป็นตอ้งหยดุประกอบกิจการจากสถานการณ์ 
COVID-19 มากนัก เช่น ผูป้ระกอบการรถโดยสาร หรือรถตูท่ี้ใช้ในการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ อย่างไรก็ ตาม จากการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั อตัรา GDP ลดลง ท าให้ผูบ้ริโภคลดการใชจ้่าย บริษทัฯ
ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัและผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าว จึงไดมี้การออกผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีจะตอบโจทยก์ารบริโภคของผูเ้อา
ประกนัภยัมากขึ้น คือ ประกนัรถเปิดปิด แบบ Top-Up โดยเป็นการประกนัภยัรถยนต์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัตาม
ระยะเวลาท่ีใช้รถจริง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายให้กบัผูเ้อาประกยัได ้แต่ผูเ้อาประกนัภยัยงัคงไดรั้บความคุม้ครอง
เช่นเดิม 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก   
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28/2564 น้ี ไดด้ าเนินการมาครบทุกระเบียบ
วาระแลว้ เม่ือไม่มีค าถามและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดเ้ขา้
ร่วมประชุม และไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ 
  
ปิดประชุมเวลา 15.44 น. 
 

                ลงช่ือ      
                                                                                                                       (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล)                                                                                                            
                                          ประธานท่ีประชุม 
 
 

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง  
                                    (นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร) 
                                กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 



        เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข � 

 

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาํปี และรายงานประจาํปี (แบบ ��-� One Report) 

download  https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1_2564-TH.pdf   

 

 

 

รายงานและงบการเงินรวม �� ธ ันวาคม #��$ 

download  https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf   
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ประวติักรรมการที�เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 
 

รายนามกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 
  
1. ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์       กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/. นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร           กรรมการและเลขานุการบริษทั 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั<งกรรมการที�ออกตามวาระจาํนวน 7 
ท่านดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการโดยสังเขป ดงัต่อไปนี<  
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ประวัติกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 

 

                                                                            ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ์ 
ที�อยู่ปัจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ /@ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  AB มีนาคม /@BB 
อายุ    CC ปี 
สัญชาติ     ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สถานที�ทํางาน  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวัติการศึกษา/อบรม    

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
 รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

อธิบดีกรมการคา้ภายใน 
ที�ปรึกษา บริษทั อินโนเวชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั  
ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 
  แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมื�อวนัที�  /  /B ตุลาคม /[@B -ปัจจุบนั  
  ประธานกรรมการ  แต่งตั<งเมื�อวนัที� A/ พฤษภาคม /[^@ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  แต่งตั<ง  เมื�อวนัที�  /  [ เมษายน 2555 - B เมษายน /[[B 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  แต่งตั<ง – ต่อวาระ  เมื�อวนัที�  /  B เมษายน /[[B – 12 พฤษภาคม /[^@ 

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                     แต่งตั<ง เมื�อวนัที� / AA สิงหาคม /[[a – ปัจจุบนั  

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไม่มี 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  16 ปี ^ เดือน หากไดรั้บเลือกตั<งกลบัมาในวาระนี<  จะรวมเป็น Aa ปี ^ เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท  -  ไม่ม ี
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ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา           ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ              ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั<งคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
 ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั<ง– ต่อวาระ – เมื�อ  /B ตุลาคม /[@B)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2564    5   4 
 ปี 2563    5   5 
                  ปี /[^/    6   6 
 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั<งเมื�อ [ เมษายน /[[[-A/ พฤษภาคม /[^@)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี /[^@    2   5 
 ปี 2563    5   5 
 ปี 2562    7   7 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั<งเมื�อ AA สิงหาคม /[[a)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี /[^@    1   1 
 ปี /[^7    1   1 
 ปี /[^/    1   1 
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ประวัติกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 

 
นางสุเทพี อัศวะธนกุล 

ที�อยู่ปัจจุบัน 94 ซอยสุขมุวิท [7 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  /C กุมภาพนัธ์ /[f7 
อายุ ^/ ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการผู้อํานวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวัติการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที� 6) – สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ         บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ    
  แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมื�อวนัที�  18 มิถนุายน /[/a – ปัจจุบนั 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  แต่งตั<ง เมื�อวนัที� / AA สิงหาคม /[[a – ปัจจุบนั 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ, ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน (CFO) 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  36  ปี หากไดรั้บเลือกตั<งกลบัมาในวาระนี<  จะรวมเป็น 7a ปี 
การถือหุ้นในบริษัท          4,725,384 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น E.FG 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆไม่มี  
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 ภรรยานายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล (ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)  

นอ้งสาวนางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษทั) 
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การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมื�อ 18 มิถุนายน /[/a )                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี /[^@    5   5 
 ปี /[^7    5   5 
                  ปี /[^/    6   6 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั<งเมื�อ AA สิงหาคม /[[a)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี /[^@    1   1 
 ปี 2563    1   1 
 ปี /[^/    1   1 
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ประวัติกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 

 
นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร 

ที�อยู่ปัจจุบัน 129 ถนนเทอดไท แขวงบางยี�เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
วัน/เดือน/ปีเกิด A^ มีนาคม /@a@ 
อายุ CA ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษทั 
สถานที�ทํางาน   บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวัติการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 เลขานุการบริษทั บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ 
  (แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมื�อวนัที�  18 มิถนุายน /[/a – ปัจจุบนั ) 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 
ไม่มี 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  36  ปี หากไดรั้บเลือกตั<งกลบัมาในวาระนี<  จะรวมเป็น 7a ปี 
การถือหุ้นในบริษัท          18,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น H.HHG 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา   ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ     ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 พี�สาวนางสุเทพี อศัวะธนกุล (กรรมการผูอ้าํนวยการ) 
 พี�สะใภ ้นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล (ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั<ง – ต่อวาระ – เมื�อ  18 มถิุนายน /[/a)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี /[^@    5   5 
 ปี /[^7    5   5 
                  ปี /[^/    6   6   
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ประวัติกรรมการทีเสนอเข้ารับเลือกตั�ง 

(ประกอบการพิจารณาวาระที 6) 
 

 
นางพูนทรัพย์ สกุณี 

ทีอยู่ปัจจุบัน   ��� ถนนเทพคุณากร ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา *+,,, 
วัน/เดือน/ปีเกิด   -� กุมภาพนัธ์ *+01    
 อายุ      �� ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ 
ประวัติการศึกษา/อบรม   
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.) ผูน้าํที	มีวิสัยทศัน์ รุ่นที	 +<  วิทยาลยันกับริหารสาํนกังาน ก.พ.    
หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที	 � สถาบนัพระปกเกลา้               
หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที	 0 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส.*) วิทยาลยันกับริหารสาํนกังาน ก.พ. 
หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครอง (บยป.+) วิทยาลยัการปกครอง ศาลปกครอง 
ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
2554 - รองอธิบดี (นกับริหาร ระดบัตน้) กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
2555 - ผูต้รวจราชการกระทรวง (นกับริหารระดบัสูง) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 
*<<1 -*<�� - กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
*<<1-*<�*  - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 
2561- 2562 - อ.ก.พ. ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารและจดัการ กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
*<��-ปัจจุบนั - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กระทรวงพลงังาน 
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน  ๆ   คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจาํกระทรวง กระทรวงพลงังาน                                                          
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัท               ไม่ม ี
ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที	ผา่นมา 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอืนหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี	นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา 
รวมทัJงคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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ประวัติผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลือกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 8 ) 

 

ชื�อ: นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4812 

 

อายุ: 49 ปี  
วฒุิการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ตาํแหน่งของผู้สอบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้ส่วน  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
การม ีความสมัพนัธห์รือการมสี่วนได้
เสียหรือรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผ ูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 
 

- บรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เอม็ บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 
- บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทนูประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
- บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
 
     ไมม่ ี
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ประวัติผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลือกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 8 ) 

 

ชื�อ: นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ :วาณิชย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951 

 

อายุ: 50 ปี  
วฒุิการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นการเงนิ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ตาํแหน่งของผู้สอบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้ส่วน  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: - บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

การม ีความสมัพนัธห์รือการมสี่วนได้
เสียหรือรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผ ูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ไม่ม ี
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ประวัติผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลือกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 8 ) 

 
 
ชื�อ: 

 

นางสาววรรณวไิล เพชรสรา้ง  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5315 

 

อายุ: 49 ปี  
วฒุิการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ตาํแหน่งของผู้สอบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้ส่วน  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การม ีความสมัพนัธห์รือการมสี่วนได้
เสียหรือรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผ ูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 
 

- ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารมซูิโฮ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 
- บรษิทั เดซกินี ฟอร ์อทีเีอ คอนแทรคท ์จาํกดั 
- บรษิทั สคบิ เซอรว์สิ จาํกดั 
- บรษิทั ธนชาต เทรนนิ�ง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 
- บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 
- บรษิทั เนชั �นแนล ลซีซิ�ง จาํกดั 
- บรษิทั ทบัละมุ รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- บรษิทั ไมข้าว รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- บรษิทั สตัหบี ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- บรษิทั แม่พมิพ ์รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จํากดั 
- ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
- บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ธนชาตปิระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

  
ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลกัเกณฑ์ขั-นตํ�าของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดงันี-  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั-งนี-  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี-  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�
ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�
นอ้ง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํ
เป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม คํ-าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี- ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั-งแต่ 20 ลา้นบาทขึ-น
ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั-งนี-  การคาํนวณภาระหนี-ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงักล่าว ให้นบัรวม
ภาระหนี- ที�เกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั-นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั-งขึ-นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    

 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข � 

ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
                                                                                     นางปราณี ภาษีผล 

ที�อยู่ปัจจุบัน   �� ถนนติวานนท ์�� ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี $$��� 

วัน/เดือน/ปีเกิด   $% ตุลาคม '�('    

 อายุ      �' ปี 

สัญชาติ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน 

และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ดี 

ประวัติการศึกษา/อบรม   

บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา '8�9-'8�� 

ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที� ( - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที� ' -  สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที� $ รุ่นที� %� -  สาํนกังาน ก.พ. 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัชัAนสูง รุ่นที� % – สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

ประกาศนียบตัร Change Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 

ประกาศนียบตัร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001 DCPU  รุ่น 3/2015, ACP รุ่น 20/2010  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

Advance Audit Committee Programs   

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

        '8�%        รองอธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์         

          '8��         รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์     

          2549         ที�ปรึกษาการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์  

                    '88�-'88% หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์  



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข � 

 

          คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์

                  กรรมการกองทุนประกนัชีวิต  - กองทุนประกนัชีวิต 

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล – ศูนยศ์ิลปาชีพเพื�อการส่งออก 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี  - สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 

 

ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมื�อวนัที�   a เมษายน '88a  – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการตรวจสอบ              (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมื�อวนัที�   ' มิถุนายน '89%   – $' พฤษภาคม '89�) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมื�อวนัที�  $' พฤษภาคม '89� - ปัจจุบนั) 

  กรรมการลงทุน       (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมื�อวนัที�   $' พฤษภาคม '89'  – '8 กมุภาพนัธ์ '89�) 

  ประธานกรรมการลงทุน (แต่งตัAง – ต่อวาระ เมื�อวนัที�  '8 กุมภาพนัธ์ '89� - ปัจจุบนั) 

  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ( แต่งตัAง '� กุมภาพนัธ์ '89% – ปัจจุบนั) 

ตําแหน่งด้านบริหาร -     ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ   - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ, ดุสิตธานี                                        

   - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ  

      อีเลคตริค      

    - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  - สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์  

    - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี สาํนกังาน ก.พ.   

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไม่มี 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  � ปี  

การถือหุ้นในบริษัท               ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 8 ปีที�ผา่นมา 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา 

รวมทัAงคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั;งที�เชิญประชุม 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ a เมษายน '88a)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 
                  ปี 2564   5   5 
 ปี 2563   5   5 
 ปี 2562   6   6  



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข � 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ ' มิถุนายน '89%)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 
                  ปี 2564   5   5 
 ปี 2563   5   5 
 ปี 2562   7   7 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ $' พฤษภาคม '89'  )                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 

 ปี 2564        2                          2 

ปี 2563        2                          2 

ปี '89'        2                  2 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ '� กุมภาพนัธ์ '89%  )                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 

ปี '89�         2                          2 

ปี '89%         2                          2 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั;งที� 29/2565 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีAไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆในวาระที�เสนอในการ

ประชุมครัA งนีAแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� � พิจารณากาํหนดค่าบาํเหน็จกรรมการ   

 

 

 

 

 

  



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข � 

ประวัติกรรมการอิสระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 

ที�อยู่ปัจจุบัน 31 ซ.หมู่บา้นเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
วัน/เดือน/ปีเกิด 'a กุมภาพนัธ์ 2496 
อายุ 69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวัติการศึกษา/อบรม   

บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 'a�� 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที� � สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 หลกัสูตรวิทยาลยัการทพัอากาศ (วทอ) รุ่นที� %8 กองทพัอากาศ 
 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.) รุ่นที� � สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรประกนัภยัชัAนสูง (วปส.) รุ่นที� ' – สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง สาํนกังาน คปภ. 
หลกัสูตรที�จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� a�/'�$$ 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที�$%/'�$$ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�$�'/'�$% 
หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� '%/'�$9 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
  2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)     
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั 
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง,   กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  

ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ    (แต่งตัAงเมื�อวนัที�  $� พฤศจิกายน '88( – ปัจจุบนั ) 
  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  (แต่งตัAงเมื�อวนัที�  '� กุมภาพนัธ์ '89% – ปัจจุบนั ) 
  กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAงเมื�อวนัที� ' มิถุนายน '89% – ปัจจุบนั) 
  กรรมการลงทุน (แต่งตัAงเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์  '89� - ปัจจุบนั) 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข � 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไม่มี 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  8 ปี 8 เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท          ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ 
บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง,   กรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  
บริษัททั�วไป  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั;งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ 24 เมษายน 2563)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 
                  ปี '89�    5   5 
 ปี 2563    5   5 
 ปี 2562    6   6 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ ' มิถุนายน '89%)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 

 ปี '894    5   5 
 ปี '89%    3   5 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ '� กุมภาพนัธ์ '89%)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 
  ปี '864    2   2 
  ปี '89%    2   2 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัAง – ต่อวาระ – เมื�อ 25 กุมภาพนัธ์ '89�)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัA ง)         จาํนวนครัAงที�เชิญประชุม (ครัA ง) 
  ปี '864    1   2 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั;งที� 29/2565  

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีAไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆในวาระที�เสนอในการ

ประชุมครัA งนีAแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� � พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
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แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

ภายใ ต้แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ประกันภัยไ ทยวิวฒัน์ จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) ตามนยัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที0 ทจ. 34/2552 เรื0อง หลกัเกณฑ์เกี0ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์0
ออกใ หม่พร้อมกบัการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื0อปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
(รวมทั<งที0มีการแกไ้ขเพิ0มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”) บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั<งบริษทัโ ฮลดิ<งส์ใ นรูปแบบบริษทัมหาชน
จาํกดั ภายใตชื้0อ “บริษทั ไทยวิวฒัน์ โ ฮลดิ<งส์ จาํกดั (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ-งส์”) เพื0อทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพยท์ั<งหมดของ
บริษทัฯ โ ดยบริษทัโ ฮลดิ<งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ0มทุนเพื0อแลกกบัหุ้นของบริษทัฯ ใ นอตัรา 1 หุ้นสามญัของ 
บริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ และภายหลงัการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพยเ์สร็จสิ<น บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะดาํเนินการ
ยื0นขออนุญาตนาํหุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ0 งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใ นตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเวลาเดียวกนัตามหลกัเกณฑที์0กาํหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 

ทั<งนี<  ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั< งที0  2/2565 เมื0อวนัที0 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้พิจารณาและมีมติใ ห้เสนอ
แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่างๆ  ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
เพื0อพิจารณาอนุมติั โ ดยมีวาระสาํคญัที0เกี0ยวขอ้งดงันี<  

1. การปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการซึ0งรวมถึงการนาํหุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์โ ดยวาระนี<จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที0ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใ น 4 ของจํานวนหุ้นทั<งหมดของผูถื้อหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ตามหลกัเกณฑที์0กาํหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 

2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามแผนการปรับ
โ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ โ ดยวาระนี< จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที0ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใ น 4 ของจํานวนหุ้นทั< งหมดของผู้ถือหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื0อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโ ดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

ในการพิจารณาอนุมติัวาระดงักล่าวขา้งตน้ ถือเป็นวาระที0มีความเกี0ยวเนื0องกนัและเป็นเงื0อนไขซึ0งกนัและกนั ดงันั<น 
หากวาระใดวาระหนึ0งไม่ไดรั้บการอนุมติัจะถือว่าวาระอื0นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื0น ๆ  ที0เกี0ยวเนื0องกนั
อีก 

นอกจากนี<  จาํนวนหุ้นของบริษทัฯ ที0บริษทัโ ฮลดิ<งส์ถืออยู่ภายหลงัการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพยเ์สร็จสิ<น ตอ้งทาํใ ห้
บริษทัฯ มีลกัษณะเป็นบริษทัย่อยที0ประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื0อง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั<งที0มีการแกไ้ขเพิ0มเติม) 

บริษทัฯ ไดห้ารือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลที0เกี0ยวขอ้งใ นเบื<องตน้ ทั<งสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โ ดยหากหน่วยงานกาํกับดูแลดังกล่าวใ ห้ความเห็นชอบต่อ
แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการโ ดยกาํหนดเงื0อนไขที0สําคญัต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือมีเงื0อนไขใดที0
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ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที0ประชุมผูถื้อหุน้เพิ0มเติม คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อที0ประชุมผูถื้อหุ้นอีกครั< ง เพื0อให้บริษทัฯ 
สามารถดําเนินการใ ห้สอดคล้องตามเงื0อนไขดังกล่าวได้ ทั<งนี<  การปรับโ ครงสร้างดังกล่าวไ ม่เข้าข่ายที0จะต้องขอความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“สํานักงาน คปภ.”) และไม่ขดัหรือแยง้
กับกฎหมายประกันวินาศภยัและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ของสํานักงาน คปภ. โ ดยบริษทัฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี0ยวกับแผนการปรับ
โ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการดงักล่าวให้สาํนกังาน คปภ.  ทราบ และไดห้ารือในเบื<องตน้กบัสาํนกังาน คปภ. แลว้  

ทั<งนี<  โ ครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนและหลงัการดาํเนินการตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการ
จดัการมีดงันี<  

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้าง 
(ณ วันที	 24 กุมภาพนัธ์ 2565) 

  
โครงสร้างการถือหุ้นหลังการปรับโครงสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

ผู้ถือหุ้นของ TVI 

มอเตอร์ เอไอ  

เรคอกนิชั	น โซลูชั	น 

ลาววิวัฒน์ 

ประกันภัย  

70% 100% 

100% 

ทุนจดทะเบียนและชาํระแล้วจาํนวน 303 ล้านบาท 

ธุรกิจรับประกันวินาศภัย 
(ทุนจดทะเบียนและชาํระแล้ว 

จาํนวน 67.20 ล้านบาท) 

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีในด้าน 
การประกันวินาศภัย 

(ทุนจดทะเบียนและชาํระแล้ว 
จาํนวน 20.00 ล้านบาท) 

จดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ผู้ถือหุ้นของ TVI 

มอเตอร์ เอไอ  

เรคอกนิชั	น โซลูชั	น 

ลาววิวัฒน์ 

ประกันภัย  

70% 100% 

บริษัทโฮลดิ-งส์ 

เพิกถอนหุ้นจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

100% 

100% 

 

 
ทุนจดทะเบียนและชาํระแล้วจาํนวน 303 ล้านบาท 
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หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการมีวตัถุประสงค ์ดงันี<  

1. เพิ	มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ	มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจํากัดด้านการลงทุน 

การปรับโ ครงสร้างบริษทัฯ ใ ห้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโ ดยการถือหุ้นใ นบริษทัอื0น (Holding Company)  
จะทาํให้บริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถลงทุนโ ดยการถือหุ้นในธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และมีความคล่องตวัใ นการขยาย
การลงทุนในธุรกิจอื0นเพื0อเพิ0มผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและเพิ0มความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ 
โ ดยไ ม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั< งหมดต่อสินทรัพยเ์สี0 ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ 
นอกจากนี<  การปรับโ ครงสร้างใ นลกัษณะของบริษทัโ ฮลดิ<งส์เป็นการเปิดโ อกาสให้ผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจซึ0 งเป็น
บุคคลและ/หรือบริษทัที0มีความเชี0ยวชาญเฉพาะที0มีความสนใ จใ นการลงทุนหรือมีความคล่องตวัใ นการเลือกลงทุนในธุรกิจ
ของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ อีกทั<ง การมีผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจที0มีความเชี0ยวชาญยงัช่วยเพิ0มความสามารถใ นการแข่งขนั
และลดความเสี0ยงจากการลงทุนของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ไดใ้นระดบัหนึ0ง   

อนึ0 ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภยัของบริษทัฯ ใ นปัจจุบัน อยู่ภายใ ต้การกาํกับดูแลของสํานักงาน คปภ.  
โ ดยตามนยัประกาศสํานกังาน คปภ. เรื0องการลงทุนประกอบธุรกิจอื0นของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 (รวมทั<งที0มีการ
แกไ้ขเพิ0มเติม) ซึ0งมีขอ้จาํกดัต่าง ๆ  อาทิเช่น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที0ออกโ ดยบริษทัจาํกดัไดเ้กิน
ร้อยละ 10 ของจาํนวนตราสารทุนที0ออกจาํหน่ายทั<งหมดของบริษทัจาํกดันั<น เวน้แต่การถือตราสารทุนเพื0อการประกอบธุรกิจ
อื0น และตราสารทุนที0ออกโ ดยบริษทั กลางคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกัด บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนใ นตราสารทุน
ต่างประเทศที0ออกโ ดยนิติบุคคลที0จดัตั<งขึ<นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายไดเ้กินร้อยละ 10 ของจาํนวนตราสารทุนที0
ออกจาํหน่ายทั<งหมดของผูอ้อกนั<น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนใ นประเทศและต่างประเทศ รวมทั<งหมดเกินร้อย
ละ 30 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ เวน้แต่จะเป็นไปตามเงื0อนไขและหลกัเกณฑ์ที0สํานักงาน คปภ. กาํหนด นอกจากนี<  
บริษทัฯ ยงัไม่สามารถลงทุนใ นสินทรัพยบ์างประเภทตามที0สํานกังาน คปภ. กาํหนด เช่น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนใ นตรา
สารทุนที0ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื<อขายใ นตลาดหลกัทรัพยใ์ นประเทศ หรือไม่ไดอ้ยู่ระหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหุ้นราย
ย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือไม่ไดจ้ดทะเบียนซื<อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมทั<งหมดไดเ้กินร้อยละ 5 
ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษทัฯ ใ นปัจจุบนัเป็นไปอย่างจาํกดั ดงันั<น การ
ปรับโ ครงสร้างในลกัษณะของบริษทัโ ฮลดิ<งส์จึงสามารถลดขอ้จาํกดัดา้นการลงทุนดงักล่าวได ้

2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี	ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน 

การปรับโ ครงสร้างใ นลกัษณะของบริษทัโ ฮลดิ<งส์จะทาํให้บริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดาํเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถบริหารความเสี0ยงไดอ้ย่างเหมาะสม โ ดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
ประกนัวินาศภยั ซึ0งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังาน คปภ. 

3. เพิ	มประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

การปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจะช่วยเพิ0มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปนี<  

3.1 บริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถบริหารจดัการและใ ช้ทรัพยากรและความเชี0ยวชาญที0มีอยู่ใ ห้เกิดการประหยดัต่อ
ขนาด (Economics of Scale) และก่อใ ห้เกิดประโ ยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โ ดยตั<งหน่วยงานเพื0อใ ห้การ
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สนบัสนุนแก่บริษทัอื0นในเครือ เช่น การให้บริการดา้นเทคโ นโ ลยีสารสนเทศ การใ ห้บริการดา้นการบญัชี
การเงิน การให้บริการสรรหาและพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

3.2 เพิ0มความชัดเจนใ นการบริหารธุรกิจใ ห้สามารถขยายและพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใ ต้การ
บริหารงานของผูเ้ชี0ยวชาญ ซึ0 งจะส่งผลใ ห้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโ ตและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย นาํไปสู่ผล
การดาํเนินงานที0ดีให้กบับริษทัโ ฮลดิ<งส์ในอนาคต  

3.3 เพิ0มศกัยภาพของบุคลากรและผูเ้ชี0ยวชาญใ นแต่ละธุรกิจ  เนื0องจากแต่ละธุรกิจสามารถกาํหนดขอบเขต 
หน้าที0 ความรับผิดชอบของบุคลากรใ นแต่ละสายงานไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ผูบ้ริหารของบริษทัโ ฮลดิ<งส์มี
หน้าที0ใ นการกาํหนดนโ ยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโ ดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ
กลุ่มธุรกิจทั<งหมด อีกทั<ง โ ครงสร้างดงักล่าวยงัช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
แต่ละธุรกิจออกจากกนั ส่งผลใ ห้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกาํหนดกลยุทธ์  เพื0อใ ห้การ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชดัเจน และโ ปร่งใส  
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การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

ภายหลงัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โ ครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารงานของ
บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการบริหารงานของบริษทัฯ โ ดยกรรมการของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ส่วนใ หญ่จะเป็น
กรรมการชุดเดียวกันกับบริษทัฯ ซึ0 งจะกาํกับดูแลและบริหารงานทั<งบริษทัโ ฮลดิ<งส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจาํนวน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโ ฮลดิ<งส์จะเท่ากันกับบริษัทฯ อันไ ด้แก่  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารจดัการ
ความเสี0ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี และคณะกรรมการลงทุน ทั<งนี<  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะกาํกบัดูแลธุรกิจประกันวินาศภยั ซึ0 งดาํเนินการโ ดยบริษทัฯ ผ่านขอ้บังคบัและนโ ยบายที0เกี0ยวข้องของ 
บริษทัฯ และบริษทัโ ฮลดิ<งส์ เพื0อใ ห้เกิดความโ ปร่งใ ส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สํานกังาน คปภ. และหน่วยงานอื0นที0เกี0ยวขอ้ง นอกจากนี<  ใ นช่วงเริ0มตน้ภายหลงัการปรับ
โ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที0บริหารดา้นบญัชี
และการเงิน กรรมการผูอ้าํนวยการ และสมุห์บญัชีของบริษทัโ ฮลดิ<งส์จะเป็นบุคลากรชุดเดียวกบับริษทัฯ โ ดยบริษทัโ ฮลดิ<งส์
อาจพิจารณาปรับเปลี0ยนโ ครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารงานในบริษทัโ ฮลดิ<งส์ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
หากบริษทัโ ฮลดิ<งส์จะเริ0มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปลี0ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยงัคงเป็นไปภายใตแ้ผนการดาํเนินธุรกิจดงัที0
จะกล่าวต่อไป 

นอกจากนี<  เพื0อใ ห้การติดตามและกาํกบัดูแลใ ห้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมสามารถดาํเนินกิจการใ ห้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี บริษทัฯ จะดาํเนินการใ ห้บริษทัโ ฮลดิ<งส์จดัทาํนโ ยบายและกลไกการกาํกบัดูแล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น การจัดส่งบุคคลของบริษัทโ ฮลดิ<งส์ เข้าไ ปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นใ นแต่ละบริษทัเท่าที0สามารถดาํเนินการไดต้ามที0กฎหมายกาํหนด อีกทั<ง มีการ
กาํหนดกลไกการกาํกับดูแลใ ห้การทาํรายการระหว่างบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมกบับุคคลที0เกี0ยวโ ยง การได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซึ0 งทรัพยสิ์นหรือการทาํรายการสําคญัอื0นใ ดของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ตอ้งไดรั้บอนุมติัโ ดยที0ประชุม
คณะกรรมการหรือที0ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ก่อนการทาํรายการดงักล่าว เป็นตน้ ทั<งนี<  การดาํเนินการตามนโ ยบาย
ดงักล่าวสําหรับบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมที0อาจเกิดขึ<นใ นอนาคตนั<น ขึ<นอยู่กบัสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์
และความเห็นชอบของผูร่้วมทุนในอนาคตอีกดว้ย 

สาํหรับระบบการควบคุมภายใน บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะดาํเนินการจดัตั<งหน่วยงานตรวจสอบภายใ นของตนเอง เพื0อวาง
แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใ นประจาํปี โ ดยจะกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงานต่าง ๆ  ใ ห้
ครอบคลุมตามความเสี0ยงและผลกระทบของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ และจะดาํเนินการติดตามขอ้สังเกตที0ตรวจพบใ นรายงานผลการ
ตรวจสอบอย่างสมํ0าเสมอ พร้อมทั<งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั<งนี<  บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะนําระบบการ
ควบคุมภายใ นและแนวทางใ นการบริหารความเสี0ยงแบบเดียวกบับริษทัฯ มาปรับใ ช้ เพื0อใ ห้ระบบการควบคุมภายใ นของ
บริษทัโ ฮลดิ<งส์มีความเพียงพอและเหมาะสมตามหลกัเกณฑที์0เกี0ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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โครงสร้างการกํากบัดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทโฮลดิ-งส์ 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที	บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี	ยง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ที	ปรึกษาคณะกรรมการ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท 

คณะ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี	ยง 

คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที	ดี 
คณะ 

กรรมการลงทนุ 

คณะบริหารความเสี0ยง Compliance ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายกฎหมาย สายงานการเงนิ 

ฝ่ายบริหารทั	วไป 

ฝ่ายเทคโนโลยีข้อมูล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผู้อํานวยการ 

รองกรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการ 

ผู้อํานวยการสายงาน ผู้อํานวยการสายงาน ผู้อํานวยการสายงาน ผู้อํานวยการสายงาน 

รองกรรมการผู้อํานวยการ 

สายงานสินไหมรถยนต์ สายงานสินไหมทั	วไป 

สายงานวิจัยและพัฒนา 

สายงานกฎหมาย กฎระเบียบ 

สายงานการเงิน 

สายงานบริหารองค์กร 

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุน 

และบริหารความเสี	ยง 
สายงานขยายงาน 

สายงานพัฒนาตลาด 

สายงานเทคโนโลยีดิจิตัล สายงานทรัพยากรบุคคล สํานักกรรมการ ผจก.ใหญ่ 

ฝ่ายบริหารสาขาต่างประเทศ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

สายงานดูแลประสบการณ์ลูกค้า 

ฝ่ายบริหารทั	วไป 

ฝ่ายทะเบียนและสารบรรณ 

ฝ่ายนวัตกรรม 

ฝ่ายเทคโนโลยีข้อมูล 

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที	ด ี

คณะ 
กรรมการลงทนุ 

รองกรรมการผู้อํานวยการ 

ประธานเจ้าหน้าที	บริหารด้านบัญชีและการเงิน 
กรรมการผู้อํานวยการ 

รองกรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการ 

ฝ่ายสินไหมรถยนต์คดี 

ฝ่ายสินไหมรถยนต์ปฏิบตัิการ 

ฝ่ายสินไหมรถยนต์ราคาหนกั 

ฝ่ายสินไหมรถยนต์ราคาทั0วไป 

ฝ่ายสถิติ 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายผลประโ ยชน ์

ฝ่ายสินไหมทรัพยส์ินและอื0นๆ 

ฝ่ายสินไหมสุขภาพ & อุบตัิเหตุ 
ฝ่ายบริหารการรับประกนัภยั 

ฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ ์

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน 

ฝ่ายบริหารความเสี0ยงองคก์ร 

ฝ่ายขายตวัแทน 

ฝ่ายขายนายหนา้ 

ฝ่ายศูนยร์ถและสถาบนั 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน 

ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ 

ฝ่ายรับแจ้ง 

ลาววิวฒัน์ประกนัภยั 

ฝ่ายบญัชีและการลงทุน 

Compliance 

ผู้อํานวยการสายงาน 

คณะ 
กรรมการบริหาร 

คณะ 
กรรมการบริหาร 
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การดําเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั<งบริษทัโ ฮลดิ<งส์ขึ<นเพื0อประกอบธุรกิจโ ดยการถือหุ้นใ นบริษทัอื0น โ ดยภายหลงัการ
ปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ บริษทัฯ วางแผนการดาํเนินธุรกิจโ ดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจดงันี<   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจหลัก  

กลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ไดแ้ก่ ธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัประกนัภยั โ ดยกลุ่มธุรกิจดงักล่าวจะมีขนาด
สินทรัพยร์วมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ประกอบดว้ย 3 สายธุรกิจดงันี<  

1.1 ธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย (Non-life Insurance) 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะยงัคงมีธุรกิจหลกัเป็นการลงทุนในบริษทัฯ และจะดาํเนินการศึกษาความเป็นไปได้
ในการสร้างมูลค่าเพิ0มต่อกิจการ  

1.2 ธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ (International Insurance) 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้ นการขยายการลงทุนใ นธุรกิจประกนัภยัไปยงั
ต่างประเทศ เช่น ประเทศกมัพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ที0มีศกัยภาพใ นการ
เติบโ ตเพื0อสร้างโ อกาสทางธุรกิจเพิ0มเติม 

1.3 ธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั (Insurance Related) 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะพิจารณาความเป็นไปไดใ้ นการลงทุนใ นธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัวินาศภยั 
ซึ0งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ<น 

 

บริษัทโฮลดิ-งส์ 

ธุรกิจหลัก ธุรกิจอื	น 

ลาววิวัฒน์ประกันภัย  
มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั	น 

โซลูชั	น 

100% 

70% 100% 

 
บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคตตามความเหมาะสม 

≥ 75%  ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ-งส์ 

กลุ่มธุรกิจหลัก : ธุรกิจที	เกี	ยวข้องกับประกันภัย 

≤ 25%  ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ-งส์ 

กลุ่มธุรกิจอื	น 

 

บริษัทที	เกี	ยวข้องกับธุรกิจ

ประกันภัย 
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2. กลุ่มธุรกิจอื	น 

กลุ่มธุรกิจอื0น คือ ธุรกิจที0นอกเหนือจากธุรกิจประกนัภยั ซึ0 งจะมีขนาดของสินทรัพยร์วมกนัไม่เกินร้อยละ 25 
ของสินทรัพยร์วมของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ โ ดยบริษทัโ ฮลดิ<งส์จะพิจารณาความเป็นไปไดใ้ นการลงทุนในธุรกิจที0ส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยั และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื0อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

ทั<งนี<  บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะยงัคงมุ่งเน้นใ นการลงทุนใ นบริษทัที0ทาํธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยัเป็นหลกั 
เนื0องจากเป็นธุรกิจที0มีความเชี0ยวชาญ และภายใ นระยะเวลา 12 เดือนภายหลงัการทาํคาํเสนอซื<อ บริษทัโ ฮลดิ<งส์ยงัไม่มีแผน
ที0จะเปลี0ยนแปลงประเภทธุรกิจหลกั 
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ขั-นตอนการดําเนนิการที	สําคัญภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ขั<นตอนการดาํเนินการที0สาํคญัในการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ สามารถสรุปไดด้งันี<  

1. บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั<งบริษทัโ ฮลดิ<งส์ใ นรูปแบบบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ0มแรกจาํนวน 
10,000 บาท มูลค่าหุ้นที0ตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น โ ดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นเริ0มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 100 ทั<งนี<  บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะ
ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื0อตดัหุ้นส่วนนี<ทั<งหมดเมื0อการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการแลว้เสร็จ  

2. ภายหลงัจากที0แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการไดรั้บอนุญาตเบื<องตน้จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
บริษทัโ ฮลดิ<งส์ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ใ ห้เสนอขายหลกัทรัพยที์0ออกใ หม่แลว้ บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะทาํ
การเพิ0มทุนจดทะเบียนให้มีโ ครงสร้างเดียวกบัทุนจดทะเบียนปัจจุบนัของบริษทัฯ และทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพย์
ทั<งหมดของบริษทัฯ โ ดยมีเงื0อนไขการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพย ์ดงันี<  

ประเภทและลกัษณะหลกัทรัพยที์0ทาํการเสนอซื<อ 

หุ้นสามญัทั<งหมดของบริษทัฯ 

อตัราและราคาแลกหลกัทรัพย ์

อตัราการแลกหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ โ ดยราคาการแลกหุ้น
จะเป็นราคาเดียวกบัมูลค่าตน้ทุนของหุ้นบริษทัฯ เดิมของผูถื้อหุ้นแต่ละราย  

ช่วงระยะเวลารับซื<อ 

กาํหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื<อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วนัทาํการ ซึ0 งจะประกาศวนัที0เริ0มตน้และสิ<นสุดระยะเวลา
รับซื<อให้ทราบต่อไป โ ดยระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นระยะเวลารับซื<อสุดทา้ยที0จะไม่ขยายระยะเวลารับซื<ออีก (Final 
Period) 

เงื0อนไขการยกเลิกการทาํคาํเสนอซื<อ 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์ ใ นฐานะผูท้าํคาํเสนอซื<อ สงวนสิทธิที0จะยกเลิกคาํเสนอซื<อหากมีเหตุการณ์ใ ดเหตุการณ์หนึ0 ง
ดงัต่อไปนี<  

1. เหตุการณ์หรือการกระทาํใ ด ๆ  เกิดขึ<นภายหลงัจากสํานกังาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยพ์ร้อมการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพย ์(“แบบ 69/247-1”) และยงัไ ม่สิ<นสุดระยะเวลารับซื<อ  
อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุใ ห้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพยสิ์นของบริษัทฯ โ ดย
เหตุการณ์หรือการกระทาํดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระทาํของบริษทัโ ฮลดิ<งส์หรือการกระทาํที0บริษทัโ ฮลดิ<งส์
ตอ้งรับผิดชอบ หรือ 

2. บริษทัฯ กระทาํการใ ดๆ  ภายหลงัจากสํานกังาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยงัไม่สิ<นสุดระยะเวลารับซื<อ 
อนัเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนยัสาํคญั  
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ช่วงเวลาที0ผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ที0แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดภ้ายใ น 20 วนัทาํการแรกของช่วง
ระยะเวลารับซื<อ 

3. ภายหลงัจากสิ<นสุดระยะเวลารับซื< อหลกัทรัพย ์บริษัทโ ฮลดิ<งส์จะดาํเนินการยื0นขอนําหุ้นสามัญของบริษัท 
โ ฮลดิ<งส์เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซึ0 งจะถูกเพิก
ถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเวลาเดียวกนั 

ทั<งนี<  การดาํเนินการตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที0
ประชุมผูถื้อหุ้น ในวาระที0สาํคญัที0เกี0ยวขอ้งดงันี<  

1. การปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการซึ0 งรวมถึงการนาํหุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ โ ดยวาระนี<จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากที0ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใ น 4 ของจาํนวนหุ้นทั<งหมดของผูถื้อหุ้นที0มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑที์0กาํหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 

2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามแผนการ
ปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ โ ดยวาระนี< จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที0ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใ น 4 ของจาํนวนหุ้นทั<งหมดของผูถื้อหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม 
หากก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือประกาศดงักล่าวใ นส่วนที0เกี0ยวขอ้งกบัคะแนนเสียงที0
จะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากที0ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะดาํเนินการใ ห้การไดรั้บอนุมติัจากที0ประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไ ปด้วยคะแนนเสียงตามที0ข้อบังคับหรือประกาศฉบับแก้ไ ขเพิ0มเติมนั< นกําหนด ตามนัยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื0อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโ ดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

ใ นการพิจารณาอนุมติัวาระดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นวาระที0มีความเกี0ยวเนื0องกนัและเป็นเงื0อนไขซึ0 งกันและกัน 
ดงันั<น หากวาระใดวาระหนึ0งไม่ไดรั้บการอนุมติัจะถือว่าวาระอื0นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื0นๆ  อีก 

ณ วนัที0 10 พฤษภาคม 2564 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ซึ0งเป็นหน่วยงานหนึ0งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที0จดัตั<งขึ<น
เพื0อการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นใ นบริษทัฯ อยู่ประมาณร้อยละ 0.58 ของหุ้นทั<งหมดของบริษทัฯ ซึ0 งโ ดยปกติ 
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั จะไม่ใ ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนใ นที0ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน เวน้แต่ใ นวาระ
เรื0องการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทั<งนี<  (ก) ขอ้มูลสรุปของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ (ข) ขอ้มูลสรุปของบริษทัฯ (ค) รายละเอียดและเงื0อนไขเบื<องตน้ใ นการ
เสนอซื<อหลกัทรัพย ์และ (ง) รายละเอียดขั<นตอนและกาํหนดการดาํเนินการที0สําคญัตามแผนการปรับโ ครงสร้าง ปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ย 1 ถึง 4 ตามลาํดบั 

  



เอกสารที	ส่งมาด้วย 8 

11 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ-งส์ 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการใ นครั< งนี<  บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพย์
ทั<งหมดของบริษทัฯ โ ดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ0มทุนเพื0อแลกกบัหุ้นของบริษทัฯ ใ นอตัรา 1 หุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโ ฮลดิ<งส์ ซึ0 งการแลกเปลี0ยนหลกัทรัพยด์ังกล่าวไ ม่ส่งผลกระทบใ ด ๆ  ต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษทัโ ฮลดิ<งส์อาจปรับเปลี0ยนโ ครงสร้างของบริษทัฯ เพื0อใ ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื0อประโ ยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น โ ดยการดาํเนินการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโ ปร่งใ สตามแนว
ทางการกาํกับดูแลกิจการที0ดี โ ดยจะคาํนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  ของ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
สาํนกังาน คปภ. และหน่วยงานกาํกบัดูแลอื0นที0เกี0ยวขอ้ง (ถา้มี) 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ-งส์ 

ในกรณีที0บริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดค้รบร้อยละ 100 ของหุ้นที0ออกและจาํหน่ายแลว้ทั<งหมด
ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโ ฮลดิ<งส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ก่อนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการทุกประการ (รายละเอียดของฐานะทางการเงิน
และผลการดาํเนินงานปัจจุบนัของบริษทัฯ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5) 

กรณแีลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100 
สําหรับปีสิ-นสุดวันที	 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที0เป็นของบริษทัใหญ่  
(ลา้นบาท) 

113 78 485 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี0ยถ่วงนํ<าหนกั (ลา้นหุ้น) 303 303 303 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.26 1.60 

ใ นกรณีที0บริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดน้้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที0ออกและจาํหน่ายแล้ว
ทั<งหมดของบริษทัฯ บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที0
บริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถแลกหุ้นได ้เช่น หากบริษทัโ ฮลดิ<งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดร้้อยละ 75 ของหุ้นที0ออกและ
จาํหน่ายแลว้ทั<งหมดของบริษทั บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มาใ นสัดส่วน
ร้อยละ 75 ตามที0ปรากฏในตารางดงัต่อไปนี<  

กรณแีลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75 
สําหรับปีสิ-นสุดวันที	 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที0เป็นของบริษทัใหญ่  
(ลา้นบาท) 

85 58 363 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี0ยถ่วงนํ<าหนกั (ลา้นหุ้น) 303 303 303 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.19 1.20 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ-งส์ 

ใ นกรณีที0ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เลือกที0จะนาํหุ้นที0ตนถืออยู่ไปแลกกบัหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ตามแผนการปรับ
โ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ การแลกหุ้นดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เนื0องจากภายหลงัการ
ปรับโ ครงสร้าง ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะกลายเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ซึ0งยงัคงมีขอบเขตการดาํเนินธุรกิจและฐานะ
ทางการเงินและผลการดาํเนินงานเหมือนบริษทัฯ ก่อนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ประกอบกบับริษทั 
โ ฮลดิ<งส์จะยงัไม่ไดเ้ริ0มเขา้สู่ธุรกิจใหม่  

ในกรณีที0ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เลือกที0จะไม่นาํหุน้ที0ตนถืออยู่ไปแลกกบัหุน้ของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะ
ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ต่อไป และอาจไดรั้บผลกระทบดงัต่อไปนี<  

(ก) ผูถื้อหุ้นจะขาดสภาพคล่องใ นการซื<อขายหุ้นของบริษทัฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื0องจากหุ้นของ
บริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใ นตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับ
โ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

(ข) ผูถื้อหุ้นที0เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากกาํไรจากการซื<อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที0
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับการขายหุ้นใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากนี<  ผูถื้อหุ้นที0เป็นนิติบุคคลและ
บุคคลธรรมดาจะตอ้งเสียค่าอากรแสตมป์ใ นการโ อนหุ้น จากเดิมที0ไดรั้บยกเวน้ค่าอากรแสตมป์สําหรับ
การขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึ0งมีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียน 

(ค) ผูถื้อหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดาํเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื0นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ใ นอนาคต (หากมี) 
และจาํกดัความเสี0ยงและผลตอบแทนที0เกิดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ เท่านั<น  

(ง) ผูถื้อหุ้นมีขอ้จาํกดัใ นการไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ จากเดิมที0เคยไดรั้บใ นฐานะหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(จ) ผูถื้อหุ้นมีความเสี0ยงจากการที0ไ ม่สามารถถ่วงดุลอาํนาจและตรวจสอบการควบคุมการบริหารงานของ
บริษทัโ ฮลดิ<งส์ 

(ฉ) ในกรณีที0บริษทัโ ฮลดิ<งส์เริ0มดาํเนินธุรกิจใหม่ ผูถื้อหุ้นที0ไม่ไดแ้ลกหุ้นจะไม่มีโ อกาสไดรั้บเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานของธุรกิจใหม่ดงักล่าว โ ดยจะไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่านั<น 

ทั<งนี<  ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไม่มีภาระภาษีที0เกิดจากการแลกหุ้น เนื0องจากเป็นการปรับโ ครงสร้างทางธุรกิจของ
บริษทัฯ และราคาใ นการแลกหุ้นเท่ากบัราคาตน้ทุนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย จึงทาํให้ไม่มีกาํไรจากการแลกหุ้น ในกรณีที0ผูถื้อ
หุ้นที0เป็นนิติบุคคลแต่ละรายขายหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ในอนาคต จะตอ้งคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโ ดยใ ชต้น้ทุนเดิมที0
ไดม้าซึ0งหุ้นของบริษทัฯ เท่านั<น โ ดยไม่สามารถใชร้าคาตลาดของหุน้บริษทัฯ ณ วนัที0ทาํการแลกหุ้นเป็นตน้ทุนใหม่ของหุ้น
บริษทัโ ฮลดิ<งส์ได ้ 
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ปัจจัยความเสี	ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพกิถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื	น ๆ และ
หน่วยงานกํากบัดูแลที	เกี	ยวข้อง 

แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การทาํคาํเสนอซื<อหลักทรัพย ์และกระบวนการอื0น ๆ  ที0
เกี0ยวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สัญญาซึ0 งจะขึ<นอยู่กบัขอ้ตกลงและเงื0อนไขของแต่ละสัญญา และ
หน่วยงานกาํกบัดูแลต่าง ๆ  ที0เกี0ยวขอ้ง ซึ0งรวมถึง สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นอกจากนี<  จาํนวนหุ้นที0บริษทัโ ฮลดิ<งส์ถืออยู่ในบริษทัฯ ภายหลงัการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพยเ์สร็จสิ<น ตอ้งทาํใ ห้
บริษทัฯ มีลกัษณะเป็นบริษทัย่อยที0ประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื0อง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั<งที0มีการแกไ้ขเพิ0มเติม) 

การดาํเนินการที0เกี0ยวขอ้งกบัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย
ประกนัวินาศภยัและกฎเกณฑต่์าง ๆ  ของสาํนกังาน คปภ. และไม่เขา้ข่ายที0จะตอ้งขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน คปภ. โ ดย
บริษทัฯ มีหนา้ที0เพียงรายงานการเปลี0ยนแปลงผูถื้อหุ้นตามแบบที0กาํหนดต่อสาํนกังาน คปภ. เท่านั<น 
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เอกสารแนบท้าย 1 

ข้อมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ-งส์ 

 ภายใตแ้ผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั<งบริษทัโ ฮลดิ<งส์ในรูปแบบ
บริษทัมหาชนจาํกดั โ ดยมีรายละเอียด ดงันี<  

ชื	อบริษัท : บริษทั ไทยวิวฒัน์ โ ฮลดิ<งส์ จาํกดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนเริ0มตน้ 10,000 บาท มูลค่าที0ตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 
หุ้น โ ดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นเริ0มแรก 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะดาํเนินการเพิ0มทุนจดทะเบียนใ นจาํนวนที0เท่ากับทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ของบริษทัฯ กล่าวคือ 303,000,000 บาท โ ดยการออกหุ้นสามญัเพิ0มทุนและ
เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื0อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ใ นอตัรา 1 หุ้น
สามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ 

รายชื	อผู้ถือหุ้น : 
รายชื	อผู้ถือหุ้น 

จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

1. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 9,986 99.86 
2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล 1 0.01 
3. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกุล 1 0.01 
4. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกุล 1 0.01 
5. นายถวลัย ์วิรานนท ์ 1 0.01 
6. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร 1 0.01 
7. นายประพิทย ์ ธีระประยุติ 1 0.01 
8. นายพิมล ฉนัทวีรกูล 1 0.01 
9. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ 1 0.01 
10. นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง 1 0.01 
11. นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต 1 0.01 
12. นางรัชนี วงษก์ิจพฒันา 1 0.01 
13. นางชุลีพร ชูวงษ ์ 1 0.01 
14.  นางสุรียพ์ร เมตไตรพนัธ์ุ 1 0.01 
15. นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกุล 1 0.01 

รวม 10,000 100  
โครงสร้างการถือหุ้น : ภายหลงัการแลกหุ้น บริษัทฯ จะเป็นบริษัทย่อยที0ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท 

โ ฮลดิ<งส์ โ ดยผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ตามสัดส่วน
จาํนวนหุ้นที0นาํมาแลก  

คณะกรรมการ : กรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะถูกเสนอชื0อให้เป็นกรรมการของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ 
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ขอบเขตการประกอบธุรกิจ : บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะประกอบธุรกิจโ ดยการถือหุ้นใ นบริษทัอื0น และจะลงทุนใ นธุรกิจ
หลกัดงัต่อไปนี<   

1. ธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย (Non-life Insurance) 

2. ธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ (International Insurance) 

3. ธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั (Insurance Related) 
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เอกสารแนบท้าย 2 

ข้อมูลสรุปของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ประกันภยัไทยวิวฒัน์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั<งบริษัทเมื0อวนัที0 8 ตุลาคม 2494   
ดว้ยทุนจดทะเบียนที0ออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 10,000,000 บาท  ใ นนามบริษทั ประกันภยัไทยวิวฒัน์จาํกดั โ ดยมี
วตัถุประสงคเ์พื0อดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั ซึ0 งในระยะแรกบริษทัฯ รับประกนัภยัเฉพาะประกนัอคัคีภยั และประกนัภยั
ทางทะเล เท่านั<น      

ต่อมาใ นปี 2517  บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโ ดยการเปิดรับประกันภยัรถยนต์เพิ0มขึ<นอีกหนึ0 งแผนก และได้ยา้ย
สํานักงานใ หญ่ จากอาคาร บี.เอ็ล.ฮั<ว มายงั อาคารทินกร ถนนสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ และใ นปี 2518  บริษทัฯ ไดเ้ปิดแผนก
ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดขึ<นโ ดยไดจ้ดัหาผูเ้ชี0ยวชาญใ นการประกนัภยัเบ็ดเตล็ดเขา้มารับหน้าที0ใ นการดาํเนินงาน พร้อมกนันี<
บริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจไปในดา้นของการลงทุนประเภทต่างๆ  เพิ0มมากขึ<น  

 ต่อมาใ นปี 2535 บริษทัฯ ไดย้า้ยสํานกังานใ หญ่มาอยู่ที0 อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  ถนนดินแดง แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และเมื0อวนัที0 4 ธันวาคม 2535 หุ้นสามญัของบริษทัฯ เริ0มซื<อขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นครั< งแรก
โ ดยใ ช้ชื0อย่อ “TVI”  และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั พร้อมทั<งเปลี0ยนชื0อบริษทั
เป็น บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เมื0อวนัที0 23 พฤศจิกายน 2536 

 ต่อมาในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั (“LVI”) ซึ0 งเป็นนิติบุคคลที0จดัตั<ง
ขึ<นใ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โ ดยบริษทัฯ ตกลงเขา้ซื<อหุ้นสามญัจาํนวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 
ของจาํนวนหุ้นทั<งหมดของ LVI 

 ต่อมาใ นปี 2564 บริษทัฯ ได้เข้าลงทุนใ นบริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั0น โ ซลูชั0น จาํกัด (“MARS”) ซึ0 งเป็น
บริษทัจาํกดัที0จดัตั<งขึ<นใ หม่ โ ดยมีวตัถุประสงคเ์พื0อประกอบธุรกิจเทคโ นโ ลยีที0เป็นประโ ยชน์ต่อธุรกิจประกนัภยั มีทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โ ดยบริษทัฯ และ
บุคคลซึ0งเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั<งหมดของ MARS ทั<งนี<  บริษทัฯ มี
ที0ปรึกษาดา้นระบบเทคโ นโ ลยี คือ บริษทั พลสั ไอที โ ซลูชั0น จาํกดั และ บริษทั โ อแซดที โ รโ บติกส์ จาํกดั ในฐานะผูร่้วม
โ ครงการ โ ดยบริษทัฯ และผูร่้วมโ ครงการมีขอ้ตกลง คือ หากโ ครงการประสบผลสาํเร็จตามที0ตั<งเป้าหมายไว ้ภายหลงั 1 ปี
และครบกาํหนดระยะเวลาของโ ครงการที0บริษทัฯ กาํหนด บริษทัฯ จะขายหุ้นของ MARS ให้กบัผูร่้วมโ ครงการแต่ละราย
บริษทัละ 25,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ในอตัราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท  

 ทั<งนี<  ณ วนัที0 24 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 303,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจาํนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไวหุ้้นละ 1 บาท  

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการใหบ้ริการประกนัวินาศภยัเป็นหลกั โ ดยแบง่การให้บริการเป็น 4 ประเภท ดงันี<  

1. การประกนัภัยรถยนต์ 

1.1 การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory Insurance) 
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1.2 การประกนัภาคสมคัรใจ (Voluntary Insurance) โ ดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี< เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4  และประเภท 5 ซึ0งมีความคุม้ครองที0แตกต่างกนั 

2. การประกนัอัคคีภัย  

เป็นการทาํสัญญารับเสี0ยงภยัโ ดยบริษทัตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที0ทรัพยสิ์นที0
เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื0องมาจากเพลิงไหม ้ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที0ใ ชป้ระกอบการอุปโ ภคบริโ ภค  
ซึ0 งอาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ< า ระเบิด จราจล  นดัหยุดงาน ลูกเห็บ  นํ< าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภยัอากาศ
ยาน เป็นตน้ 

3. การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง 

เป็นการทาํสัญญารับเสี0ยงภยัโ ดยบริษทัตกลงชดใ ชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัใ นกรณีที0ทรัพยสิ์นที0
เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื0องมาจากการขนส่ง 

4. การประกนัภัยเบ็ดเตล็ด     

ประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกหลายประเภท เช่น  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  การประกัน
อุบัติเหตุเดินทาง  การประกันสุขภาพ การประกันภยัชดเชยรายได้ การประกันภยัโ รคร้ายแรง การประกันการเสี0ยงภัย
ระหว่างก่อสร้าง การประกนัโ จรกรรม การประกนัภยัสุขภาพ และการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ  
เป็นตน้  

นอกจากนี<  บริษัทฯ ยงัมีการลงทุน โ ดยนําเงินที0 เหลือจากธุรกิจประกันภัยไ ปลงทุนใ นรูปแบบต่างๆ  ตาม
ขอ้กาํหนดของสํานักงาน คปภ. อีกทั<ง บริษทัฯ ยงัมีการประกนัภยัต่อซึ0 งถือเป็นพื<นฐานที0สําคญัของการรับประกนัภยั
เนื0องจากเป็นการช่วยกระจายความเสี0ยงภยั โ ดยทาํประกนัภยัต่อให้บริษทัรับประกนัภยัต่อ ใ นขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการ
รับประกนัภยัต่อจากบริษทัอื0นดว้ย  

ผู้ถือหุ้น 

 รายชื0อผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัที0 10 พฤษภาคม 2564  มีดงันี<  

รายชื	อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษทั มาแฟม จาํกดั 1 145,655,120 48.07 
2. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบติั 18,239,400 6.02 
3. นาย เทพพนัธ์ อศัวะธนกุล 15,542,150 5.13 
4.  น.ส. เจนจิรา อศัวะธนกุล 15,542,150 5.13 
5.  BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,096,000 4.98 
6.  บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี< จาํกดั2 15,082,648 4.98 
7.  น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร 9,665,500 3.19 
8.  นาย ชาญ ฉนัทวิ์ภว 5,520,500 1.82 
9.  นาย สุโ ชติ ฉนัทวิ์ภว 4,961,400 1.64 
10.  นาง สุเทพี อศัวะธนกุล 4,725,384 1.56 

ที0มา : รายชื0อผูถ้ือหุ้น ณ วนัที0 10 พฤษภาคม 2564 อา้งอิงจากเวป็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



เอกสารที	ส่งมาด้วย 8 

18 

หมายเหตุ : 
1 บริษทั มาแฟม จาํกดั ไดเ้ขา้ถือหุ้นของบริษทัฯ เป็นจาํนวนทั งสิ น 145,655,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.07 ของหุ้นที0จาํหน่ายแลว้ทั งหมดของ

บริษทัฯ ซึ0งเป็นการไดหุ้้นมาจากผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั0นแนล จาํกดั และ บริษทั ตั งใจมั0น จาํกดั ซึ0งควบ
รวมกิจการกนั  เมื0อวนัที0 14 ตุลาคม 2563 เมื0อรวมกบับุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล และ นางสุเทพี อศัวะธนกุล) 
เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามญัของบริษทัฯ ภายหลงัการไดม้าในครั งนี คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสิทธิออกเสียงทั งหมดของหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ การเปลี0ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี0ยนแปลงอาํนาจควบคุมภายในบริษทัฯ โดย บริษัท 
มาแฟม จาํกดั และ นางสุเทพี อศัวะธนกุล จะใชสิ้ทธิออกเสียงในหุ้นของตนในบริษทัฯ ไปในทิศทางเดียวกนัตามคาํแนะนาํของนายจีรพนัธ์ 
อศัวะธนกุล ในฐานะประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษทัฯ 

2 บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี  จาํกดั ดาํเนินธุรกิจคา้อสังหาริมทรัพย ์โดยมีครอบครัวอศัวะธนกุลเป็นผูถ้ือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของทุน
จดทะเบียนและชาํระแลว้ทั งหมด 

โครงสร้างคณะกรรมการ  

 ณ วันที0   24 กุมภาพันธ์ 2565 โ ครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการที0ดี และคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี0ยง โ ดยมีรายละเอียด ดงันี<  

คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที0  24 กุมภาพนัธ์ 2565  คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ดงันี<  

ลําดับ รายชื	อ ตําแหน่ง 
1 นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2 นาย จีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3 นาง สุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการ  
4 นาย ถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการ 
5 นาง สุณีย ์ธีราวิทยางกูร กรรมการ 
6 นาง ปราณี ภาษีผล กรรมการ / กรรมการอิสระ 
7 นาง พิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8 นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 ณ วนัที0 24 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ มีดงันี<  

ลําดับ รายชื	อ 
คณะกรรม 

การ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การสรรหาและ

พิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การลงทุน 

คณะกรรม 
การกํากับดูแล

กิจการที	ดี 

คณะกรรม 
การบริหาร

จัดการความ
เสี	ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1 นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์  III     
2 นาย จีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   VI  IX XII 
3 นาง สุเทพี อศัวะธนกุล  IV    XIII 
4 นาย ถวลัย ์วิรานนท ์    VIII  XIII 
5 นาง สุณีย ์ธีราวิทยางกูร       
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ลําดับ รายชื	อ 
คณะกรรม 

การ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การสรรหาและ

พิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การลงทุน 

คณะกรรม 
การกํากับดูแล

กิจการที	ดี 

คณะกรรม 
การบริหาร

จัดการความ
เสี	ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

6 นาง ปราณี ภาษีผล I  V  VII   
7 นาง พิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์ II IV     
8 นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี II  VI VIII   
9 นาย ประพิทย ์ธีระประยุติ     X  

10 นางรัชนี วงษกิ์จพฒันา     XI  
11 นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต     XI  
12 นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกุล     XI  
13 นายธนาวุฒิ บุญพุฒ     XI  
14 นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง     XI  
15 นางพงศ์ภรณ์ ศิริสมรรถการ     XI  

หมายเหตุ 

I = ประธานกรรมการตรวจสอบ II = กรรมการตรวจสอบ III = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน IV = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
V = ประธานกรรมการลงทุน VI = กรรมการลงทุน VII = ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี VIII = กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี 
IX = ประธานกรรมการบริหารจดัการความเสี0ยง X = รองประธานกรรมการบริหารจดัการความเสี0ยง XI = กรรมการบริหารจดัการความเสี0ยง XII = ประธานกรรมการบริหาร 
XII = กรรมการบริหาร    

 

ผู้บริหาร 

 ณ วนัที0  24 กุมภาพนัธ์ 2565  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 7 ท่าน ดงันี<  

ลําดับ รายชื	อ ตําแหน่ง 
1 นาย จีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2 นาง สุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ / ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน 
3 นางสาว เจนจิรา อศัวะธนกุล รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4 นาย ประพิทย ์ ธีระประยุติ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5 นาย สุรพงษ ์ธีราวิทยางกูร รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
6 นาย เทพพนัธ์ อศัวะธนกุล รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
7 นายสุชีพ หลกัทอง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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เอกสารแนบท้าย 3 

รายละเอียดและเงื	อนไขในการทําคําเสนอซื-อหลักทรัพย์ 

1. ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ที	ทําการเสนอซื-อ 

หุ้นสามัญทั<งหมดของบริษัทฯ ที0จดทะเบียนและชําระแล้ว ซึ0 ง ณ วนัที0 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีจํานวนทั<งสิ<น 
303,000,000 หุ้น 

2. อัตราส่วนและราคาการแลกหลักทรัพย์ 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์จะทาํการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ0มทุนเพื0อแลกกบัหุ้นสามญัของบริษทัฯ ใ นอตัรา 1 หุ้น
สามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ โ ดยราคาใ นการแลกหุ้นจะเป็นราคาเท่ากบัตน้ทุนของหุ้น
บริษทัฯ เดิมของผูถื้อหุ้นแต่ละราย 

3. ช่วงระยะเวลารับซื-อ 

กาํหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื<อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วนัทาํการ ซึ0 งจะประกาศวนัที0เริ0มตน้และสิ<นสุดระยะเวลา
รับซื<อให้ทราบต่อไป โ ดยระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นระยะเวลารับซื<อสุดทา้ยที0จะไม่ขยายระยะเวลารับซื<ออีก (Final 
Period) 

4. เงื	อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื-อ 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์สงวนสิทธิที0จะยกเลิกการทาํคาํเสนอซื<อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ0งดงัต่อไปนี<  

(1) มีเหตุการณ์หรือการกระทาํใ ด ๆ  เกิดขึ<นภายหลงัจากสํานกังาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพย ์(“แบบ 69/247-1”) และยงัไม่สิ<นสุดระยะเวลา
รับซื<อ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
โ ดยเหตุการณ์หรือการกระทาํดงักล่าว มิไดเ้กิดจากการกระทาํของบริษทัโ ฮลดิ<งส์  หรือการกระทาํที0
บริษทัโ ฮลดิ<งส์ตอ้งรับผิดชอบ 

(2) บริษทัฯ กระทาํการใ ดๆ  ภายหลงัจากสํานกังาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยงัไม่สิ<นสุดระยะเวลารับ
ซื<อ อนัเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนยัสาํคญั 

5. ช่วงเวลาที	ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ที0แสดงเจตนาขายหลกัทรัพยส์ามารถยกเลิกการแสดงเจตนาดงักล่าวไดภ้ายใน 20 วนัทาํการ
แรกของช่วงระยะเวลารับซื<อ 
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เอกสารแนบท้าย 4 

รายละเอียดขั-นตอนและกําหนดการดําเนินการที	สําคัญตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ขั<นตอนและการดาํเนินที0สาํคญัตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ มีรายละเอียดดงันี<  

กําหนดการ ขั-นตอน 
24 กุมภาพนัธ์ 2565 ที0ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติั 

1. แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการจดัตั<งบริษทัโ ฮลดิ<ง 
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใ นตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพื0อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโ ครงสร้าง 
3. การแต่งตั<งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
4. การมอบอาํนาจที0เกี0ยวขอ้ง 
5. การเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 

ภายในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัฯ ขอความเห็นชอบเบื<องตน้จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเรื0องดงัต่อไปนี<  
1. แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
2. การนําหุ้นที0ออกใ หม่ของบริษัทโ ฮลดิ<งส์เข้าเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาด

หลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นของบริษทัฯ 
ภายในเดือนมีนาคม 2565  บริษทัฯ ดาํเนินการใ ห้มีการจดัตั<งบริษทัโ ฮลดิ<งส์ ภายใ ตชื้0อ “บริษทั ไทยวิวฒัน์ 

โ ฮลดิ<งส์ จาํกดั (มหาชน)” ขึ<น โ ดยมีทุนจดทะเบียนเริ0มแรกจาํนวน 10,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
บริษัทฯ ดําเนินการขออนุมัติและความเห็นชอบจากคู่สัญญาประกันภัยและ
คู่สัญญาอื0นๆ  ที0เกี0ยวข้องเพื0อแก้ไขหรือผ่อนผนัข้อกาํหนดที0เกี0ยวเนื0องกับการ
เปลี0ยนแปลงการถือหุ้น (Change of Control) และการดาํเนินการที0เกี0ยวขอ้งตาม
แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

 ที0ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ<งส์มีมติอนุมติั 
1. การเพิ0มทุนจดทะเบียนเพื0อรองรับการแลกหุ้นของบริษทัฯ 
2. การจดัสรรหุ้นเพิ0มทุนให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
3. การทาํคาํเสนอซื<อหุ้นของบริษทัฯ โ ดยการแลกหุ้น และการดาํเนินการอื0นที0

เกี0ยวขอ้ง 
4. การยื0นแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์0ออกใ หม่ และแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมการทาํคาํเสนอซื<อหลกัทรัพยต่์อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

5. การยื0นแบบคาํขอรับหุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

โ ดยมีเงื0อนไขขึ<นอยู่กับการอนุมัติแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการ
จดัการโ ดยที0ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

28 เมษายน 2565 ที0ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติั 
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กําหนดการ ขั-นตอน 
1. แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใ นตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพื0อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโ ครงสร้าง 
3. การมอบอาํนาจที0เกี0ยวขอ้ง 

ตน้เดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แจง้ผลการพิจารณาแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
ภายหลังวนัที0  15 พฤษภาคม 
2565 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์ยื0นแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์0ออกใหม่ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ภายในเดือนตุลาคม 2565 บริษทัโ ฮลดิ<งส์ยื0นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการทาํคาํ
เสนอซื<อหลกัทรัพย ์(แบบ 69/247-1) ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ภายในเดือนตุลาคม 2565  
(ภายหลงัจากที0ไดรั้บอนุญาต
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.) 

บริษทัโ ฮลดิ<งส์ทาํคาํเสนอซื<อหุ้นสามญัทั<งหมดของบริษทัฯ จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
โ ดยวิธีแลกหุ้นใ นอตัรา 1 หุ้นสามัญของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษทัโ ฮลดิ<งส์ 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 45 วนัทาํการ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ภายหลงัจากสิ<นสุดระยะเวลาเสนอซื<อหลกัทรัพย ์บริษทัโ ฮลดิ<งส์ดาํเนินการดงัต่อไปนี<  
1. ยื0นรายงานผลการเสนอซื<อหลกัทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพยฯ์  
2. ยื0นขออนุญาตใ ห้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับหุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ<งส์เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ภายในเดือนธนัวาคม 2565 1. บริษัทโ ฮลดิ<งส์จดทะเบียนเพิ0มทุนชาํระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย ์(จาํนวนทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้จะขึ<นอยู่กบัจาํนวนหุ้นของบริษทัฯ ที0ผูถื้อหุ้นนาํมาแลก) 
2. การจดทะเบียนหุ้นของบริษัทโ ฮลดิ<งส์ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใ นตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นผลสาํเร็จ 

3. รายงานการเปลี0ยนแปลงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ต่อสาํนกังาน คปภ. 
หมายเหตุ: กาํหนดการขา้งตน้อาจเปลี0ยนแปลงไดขึ้<นอยู่กบัการจดัเตรียมเอกสารและการพิจารณาของหน่วยงานที0เกี0ยวขอ้ง 
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เอกสารแนบท้าย 5 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงานปัจจุบันของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ-นสุดวันที	 31 ธันวาคม 2562 – 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกําไรขาดทุน 

งบรวม สําหรับปีสิ-นสุดวันที	 

31 ธันวาคม 
2562 

ร้อยละ 
31 ธันวาคม 

2563 
ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
2564 

ร้อยละ 

รายได้       

เบี<ยประกนัภยัรับ 4,809.54 123.72 5,985.83 127.54 6,332.88  110.05 
หกั: เบี<ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (984.81) (25.33) (648.96) (13.83) (615.88) (10.70) 
เบี<ยประกนัภยัรับสุทธิ 3,824.73 98.39 5,336.87 113.71 5,717.00  99.35 
หกั: สาํรองเบี<ยประกนัภยัที0ยงัไม่ถือเป็นรายได้
เพิ0มจากปีก่อน 

(358.14) (9.21) (796.57) (16.97) (299.81) (5.21) 

เบี<ยประกนัภยัที0ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการ
ประกนัภยัต่อ  

3,466.59 89.17 4,540.30 96.74 5,417.19  94.14 

รายไดค่้าจ้างและค่าบาํเหน็จ 269.68 6.94 140.38 2.99 127.53  2.22 
รายไดจ้ากการลงทุน 82.23 2.12 71.46 1.52 88.76  1.54 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื0องมือทางการเงิน 37.08 0.95 (19.09) (0.41) 103.77  1.80 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เครื0องมือทางการเงิน 

17.42 0.45 (47.43) (1.01) 3.80  0.07 

รายไดอ้ื0น 14.54 0.37 8.02 0.17 13.10  0.23 

รวมรายได้ 3,887.54 100.00 4,693.64 100.00 5,754.15  100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน 

2,824.33 72.65 3,191.82 67.99 3,248.86  56.47 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกนัภยัต่อ 

(750.89) (19.32) (489.28) (10.42) (197.17) (3.43) 

ค่าจ้างและค่าบาํเหน็จ 771.67 19.85 942.17 20.07 1,004.19  17.45 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น 364.10 9.37 351.88 7.50 321.03  5.58 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 542.19 13.95 597.77 12.74 786.68  13.67 
ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 0.00 0.11 0.00 0.10  0.00 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที0คาดว่าจะเกิดขึ<น 0.00 0.00 3.15 0.07 0.69  0.01 

รวมค่าใช้จ่าย 3,751.40 96.50 4,597.62 97.95 5,164.38  89.75 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 136.14 3.50 96.02 2.05 589.77  10.25 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (23.98) (0.62) (18.35) (0.39) (117.77) (2.05) 

กําไรสําหรับปี 112.16 2.89 77.67 1.65 472.00  8.20 
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 บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที	 31 ธนัวาคม 2562 – 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบรวม ณ วันที	 

31 
ธันวาคม 

2562 
ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
2563 

ร้อยละ 
31 

ธันวาคม 
2564 

ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30  3.45 332.68  4.25  745.84   8.43  
เบี<ยประกนัภยัคา้งรับ 610.38  9.35 754.29  9.61  947.14   10.71  
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12.10  0.19 14.11  0.18  17.12   0.19  
สินทรัพย์จากการประกนัภยัต่อ 527.11  8.07 427.85  5.45  386.03   4.36  
ลูกหนี<จากสัญญาประกนัภยัต่อ 149.91  2.30 178.41  2.27  46.87   0.53  
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี<  0.00  0.00 3,865.60  49.28  4,380.66   49.53  
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน 0.00  0.00 695.22  8.86  756.02   8.55  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,778.64  57.86 0.00  0.00  -    -   
เงินให้กูยื้มและดอกเบี<ยคา้งรับ 7.70  0.12 6.23  0.08  4.07   0.05  
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00  0.00 0.00  0.00  -    -   
ที0ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 327.89  5.02 332.45  4.24  326.55   3.69  
ค่าความนิยม 16.32  0.25 16.80  0.21  15.84   0.18  
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10.02  0.15 15.97  0.20  29.70   0.34  
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116.75  1.79 179.92  2.29  210.41   2.38  
สินทรัพย์อื0น 748.60  11.45 1,025.77  13.08  978.80   11.06  

รวมสินทรัพย์ 6,530.72  100.00 7,845.30  100.00  8,845.05   100.00  

หนี-สินและส่วนของเจ้าของ       

หนี-สิน       

หนี< สินจากสัญญาประกนัภยั 3,828.68  58.63 5,023.16  64.04 5,461.60  61.75 
เจ้าหนี<บริษทัประกนัภยัต่อ 470.39  7.20 459.78  5.86 355.75  4.02 
หนี< สินตราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76  0.01 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12.73  0.19 32.54  0.41 115.19  1.30 
ภาระผูกพนัผลประโ ยชน์พนกังาน 122.47  1.88 116.78  1.49 101.77  1.15 
หนี< สินอื0น 782.87  11.99 867.28  11.05 1,009.13 11.41 

รวมหนี-สิน 5,217.15  79.89 6,499.54  82.85 7,044.20  79.64 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       
หุ้นส ามัญ 303,000,000 หุ้น มูล ค่าหุ้นละ 1 
บาท 

303.00  4.64 303.00  3.86 303.00  3.43 

ทุนที0ออกและชาํระแลว้           
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบรวม ณ วันที	 

31 
ธันวาคม 

2562 
ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
2563 

ร้อยละ 
31 

ธันวาคม 
2564 

ร้อยละ 

หุ้นส ามัญ 303,000,000 หุ้น มูล ค่าหุ้นละ 1 
บาท 

303.00  4.64 303.00  3.86 303.00  3.43 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 163.80  2.51 163.80  2.09 163.80  1.85 
กาํไรสะสม         
   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30.30  0.46 30.30  0.39 30.30  0.34 
   ยงัไม่ไดจั้ดสรร 666.82  10.21 690.28  8.80 1,113.47  12.59 
องคป์ระกอบอื0นของส่วนของเจ้าของ         
   ส่วนเกินทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุน 

148.61  2.28 155.48  1.98 191.71 2.17 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที0 เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

(12.28) (0.19) (10.67) (0.14) (13.83) (0.16) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,300.25  19.91 1,332.19  16.98 1,788.45  20.22 
ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที0ไ ม่มีอาํนาจควบคุม
ของบริษทัย่อย 

13.32  0.20 13.56  0.17 12.40  0.14 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,313.57  20.11 1,345.76  17.15 1,800.85  20.36 

รวมหนี-สินและส่วนของเจ้าของ 6,530.72  100.00 7,845.30  100.00 8,845.05  100.00 
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1 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อผู้ถือหุ้น 

เกี�ยวกับผลที�อาจเกิดขึ%นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

1. ภาพรวมเกี�ยวกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)  

บริษัท ประกันภัยไ ทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั" งบริษัทเมื%อวันที%  8 ตุลาคม 2494   
ด้วยทุนจดทะเบียนที%ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 10,000,000 บาท  ใ นนามบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒัน์ จาํกัด โ ดยมี
วตัถุประสงคเ์พื%อดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั ซึ% งในระยะแรกบริษทัฯ รับประกนัภยัเฉพาะประกนัอคัคีภยั และประกนัภยัทาง
ทะเล เท่านั"น      

ต่อมาในปี 2517 บริษทัฯ ไดข้ยายกิจการโ ดยการเปิดรับประกนัภยัรถยนต์เพิ%มขึ"นอีกหนึ%งแผนก และไดย้า้ยสาํนกังาน
ใ หญ่ จากอาคาร บี .เอ็ล.ฮั" ว มายงั อาคารทินกร ถนนสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ และใ นปี 2518  บริษัทฯ ได้เปิดแผนกประกันภัย
เบด็เตลด็ขึ"นโ ดยไดจ้ดัหาผูเ้ชี%ยวชาญในการประกนัภยัเบ็ดเตลด็เขา้มารับหนา้ที%ในการดาํเนินงาน พร้อมกนันี"บริษทัฯ ยงัไดข้ยาย
ธุรกิจไปในดา้นของการลงทุนประเภทต่างๆ  เพิ%มมากขึ"น  

 ต่อมาใ นปี 2535 บริษทัฯ ไดย้า้ยสํานักงานใ หญ่มาอยู่ที% อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  ถนนดินแดง แขวงสามเสนใ น 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และเมื%อวนัที% 4 ธันวาคม 2535 หุ้นสามญัของบริษทัฯ เริ%มซื"อขายใ นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นครั" งแรกโ ดยใ ช้
ชื%อย่อ “TVI”  และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั พร้อมทั"งเปลี%ยนชื%อบริษทัเป็น บริษทั 
ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เมื%อวนัที% 23 พฤศจิกายน 2536 

 ต่อมาในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใ นบริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั (“LVI”) ซึ% งเป็นนิติบุคคลที%จดัตั"งขึ"น
ใ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โ ดยบริษทัฯ ตกลงเขา้ซื"อหุ้นสามญัจาํนวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จาํนวนหุ้นทั"งหมดของ  LVI 

 ต่อมาใ นปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใ นบริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั%น โ ซลูชั%น จาํกดั (“MARS”) ซึ% งเป็นบริษทั
จาํกดัที%จดัตั"งขึ"นใ หม่ โ ดยมีวตัถุประสงค์เพื%อประกอบธุรกิจเทคโ นโ ลยีที%เป็นประโ ยชน์ต่อธุรกิจประกนัภยั มีทุนจดทะเบียน
จาํนวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โ ดยบริษทัฯ และบุคคลซึ%งเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั"งหมดของ MARS ทั"งนี"  บริษทัฯ มีที%ปรึกษาดา้น
ระบบเทคโ นโ ลยี คือ บริษทั พลสั ไอที โ ซลูชั%น จาํกดั และ บริษทั โ อแซดที โ รโ บติกส์ จาํกดั ใ นฐานะผูร่้วมโ ครงการ โ ดย
บริษทัฯ และผูร่้วมโ ครงการมีขอ้ตกลง คือ หากโ ครงการประสบผลสําเร็จตามที%ตั"งเป้าหมายไว ้ภายหลงั 1 ปีและครบกาํหนด
ระยะเวลาของโ ครงการที%บริษทัฯ กาํหนด บริษทัฯ จะขายหุ้นของ MARS ให้กบัผูร่้วมโ ครงการแต่ละรายบริษทัละ 25,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 ในอตัราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท  

 ทั"งนี"  ณ วนัที% 24 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 303,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการใหบ้ริการประกนัวินาศภยัเป็นหลกั โ ดยแบง่การให้บริการเป็น 4 ประเภท ดงันี"  
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1. การประกนัภัยรถยนต์ 

1.1 การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory Insurance) 

1.2 การประกนัภาคสมคัรใจ (Voluntary Insurance) โ ดยแบง่การประกนัภยัในกลุ่มนี" เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4  และประเภท 5 ซึ%งมีความคุม้ครองที%แตกต่างกนั 

2. การประกนัอัคคีภัย  

เป็นการทาํสัญญารับเสี%ยงภยัโ ดยบริษทัตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัใ นกรณีที%ทรัพยสิ์นที%เอา
ประกันไ ด้เกิดความเสียหายอันเนื%องมาจากเพลิงไ หม้ ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที% ใ ช้ประกอบการอุปโ ภคบริโ ภค  
ซึ% งอาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ" า ระเบิด จราจล  นัดหยุดงาน ลูกเห็บ  นํ" าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภยัอากาศยาน 
เป็นตน้ 

3. การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง 

เป็นการทาํสัญญารับเสี%ยงภยัโ ดยบริษทัตกลงชดใ ช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัใ นกรณีที%ทรัพยสิ์นที%เอา
ประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื%องมาจากการขนส่ง 

4. การประกนัภัยเบ็ดเตล็ด     

ประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกหลายประเภท เช่น  การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล การประกนัอุบติัเหตุ
เดินทาง  การประกนัสุขภาพ การประกนัภยัชดเชยรายได ้การประกนัภยัโ รคร้ายแรง การประกนัการเสี%ยงภยัระหว่างก่อสร้าง 

การประกนัโ จรกรรม การประกนัภยัสุขภาพ และการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ  เป็นตน้  

นอกจากนี"  บริษทัฯ ยงัมีการลงทุน โ ดยนาํเงินที%เหลือจากธุรกิจประกนัภยัไปลงทุนใ นรูปแบบต่างๆ  ตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังาน คปภ. อีกทั"ง บริษทัฯ ยงัมีการประกนัภยัต่อซึ%งถือเป็นพื"นฐานที%สาํคญัของการรับประกนัภยัเนื%องจากเป็นการช่วย
กระจายความเสี%ยงภยั โ ดยทาํประกนัภยัต่อใ ห้บริษทัรับประกนัภยัต่อ ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการรับประกนัภยัต่อจากบริษทั
อื%นดว้ย  

2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ขอ้มูลฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีดงันี"  

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 – 2564  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบรวม ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30  3.45 332.68  4.25  745.84   8.43  
เบี"ยประกนัภยัคา้งรับ 610.38  9.35 754.29  9.61  947.14   10.71  
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12.10  0.19 14.11  0.18  17.12   0.19  
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 527.11  8.07 427.85  5.45  386.03   4.36  
ลูกหนี"จากสัญญาประกนัภยัต่อ 149.91  2.30 178.41  2.27  46.87   0.53  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบรวม ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี"  0.00  0.00 3,865.60  49.28  4,380.66   49.53  
สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 0.00  0.00 695.22  8.86  756.02   8.55  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,778.64  57.86 0.00  0.00  -    -   
เงินให้กูยื้มและดอกเบี"ยคา้งรับ 7.70  0.12 6.23  0.08  4.07   0.05  
เงินลงทุนในบริษทัย่อย -  - -  -  -    -   
ที%ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 327.89  5.02 332.45  4.24  326.55   3.69  
ค่าความนิยม 16.32  0.25 16.80  0.21  15.84   0.18  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10.02  0.15 15.97  0.20  29.70   0.34  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116.75  1.79 179.92  2.29  210.41   2.38  
สินทรัพยอ์ื%น 748.60  11.45 1,025.77  13.08  978.80   11.06  

รวมสินทรัพย์ 6,530.72  100.00 7,845.30  100.00  8,845.05   100.00  

หนี%สินและส่วนของเจ้าของ       

หนี%สิน       

หนี" สินจากสัญญาประกนัภยั 3,828.68  58.63 5,023.16  64.04 5,461.60  61.75 
เจา้หนี"บริษทัประกนัภยัต่อ 470.39  7.20 459.78  5.86 355.75  4.02 
หนี" สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 0.76  0.01 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12.73  0.19 32.54  0.41 115.19  1.30 
ภาระผูกพนัผลประโ ยชน์พนกังาน 122.47  1.88 116.78  1.49 101.77  1.15 
หนี" สินอื%น 782.87  11.99 867.28  11.05 1,009.13 11.41 

รวมหนี%สิน 5,217.15  79.89 6,499.54  82.85 7,044.20  79.64 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       
หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 303.00  4.64 303.00  3.86 303.00  3.43 
ทุนที%ออกและชาํระแลว้           
หุ้นสามญั 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 303.00  4.64 303.00  3.86 303.00  3.43 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 163.80  2.51 163.80  2.09 163.80  1.85 
กาํไรสะสม         
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30.30  0.46 30.30  0.39 30.30  0.34 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 666.82  10.21 690.28  8.80 1,113.47  12.59 
องคป์ระกอบอื%นของส่วนของเจา้ของ         
   ส่วนเกินทุนจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 148.61  2.28 155.48  1.98 191.71 2.17 
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที%เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

(12.28) (0.19) (10.67) (0.14) (13.83) (0.16) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,300.25  19.91 1,332.19  16.98 1,788.45  20.22 
ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที%ไ ม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัย่อย 

13.32  0.20 13.56  0.17 12.40  0.14 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,313.57  20.11 1,345.76  17.15 1,800.85  20.36 

รวมหนี%สินและส่วนของเจ้าของ 6,530.72  100.00 7,845.30  100.00 8,845.05  100.00 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ สิ"นปี 2564 จาํนวน 8,845.0 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 999.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 จาก
ปี 2563 รายการสินทรัพยที์%มีการเปลี%ยนแปลงที%สาํคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745.8 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 413.1 ลา้น
บาท เบี" ยประกันภยัค้างรับ 947.1 ล้านบาทเพิ%มขึ"น 192.8 ล้านบาท จากงานกรมธรรม์ประกันภยัทั%วไปที%ส่วนใ หญ่ยงัไม่ถึง
กาํหนดรับชาํระ และสินทรัพยล์งทุนมีจาํนวน 5,140.7 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 573.7 ลา้นบาท จากสินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี" ที%
เพิ%มขึ"น 515.1 ลา้นบาท 

หนี%สิน 

 บริษทัฯ มีหนี" สินรวม ณ สิ"นปี 2564 จาํนวน 7,044.2 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 544.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 จากปี
ก่อน รายการหนี" สินที%มีการเปลี%ยนแปลงที%สาํคญั คือ หนี" สินจากสัญญาประกนัภยั 5,461.5 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 438.4 ลา้นบาท เป็น
ผลมาจากสํารองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 2,123.2 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 150.7 ล้านบาท และสํารองเบี" ย
ประกนัภยั 3,338.3 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 287.7 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการขยายตวัประกนัภยักลุ่มประกนัภยัรถยนต์ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สิ"นปี 2564 จาํนวน 1,800.8 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 455.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.8 
จากปีก่อน โ ดยมีรายการส่วนของผูถื้อหุ้นเปลี%ยนแปลงที%สําคญั คือ มีกาํไรสะสมเพิ%มขึ"น 435.6 ลา้นบาท มาจากกาํไรจากการ
ดาํเนินงานเพิ%มขึ"น 483.8 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 60.6 ลา้นบาท อีกส่วนหนึ%งมาจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่าของ
ตราสารทุนและตราสารหนี" เพิ%มขึ"น 36.2 ลา้นบาท เนื%องจากสภาวะตลาดมีปรับตวัดีขึ"น  
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี สิ%นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 – 2564  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกําไรขาดทุน 
งบรวม สําหรับปีสิ%นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 

รายได้       

เบี"ยประกนัภยัรับ 4,809.54 123.72 5,985.83 127.54 6,332.88  110.05 
หกั: เบี"ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (984.81) (25.33) (648.96) (13.83) (615.88) (10.70) 
เบี"ยประกนัภยัรับสุทธิ 3,824.73 98.39 5,336.87 113.71 5,717.00  99.35 
หกั: สาํรองเบี"ยประกนัภยัที%ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ%ม
จากปีก่อน 

(358.14) (9.21) (796.57) (16.97) (299.81) (5.21) 

เบี"ยประกนัภยัที%ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการ
ประกนัภยัต่อ  

3,466.59 89.17 4,540.30 96.74 5,417.19  94.14 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 269.68 6.94 140.38 2.99 127.53  2.22 
รายไดจ้ากการลงทุน 82.23 2.12 71.46 1.52 88.76  1.54 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื%องมือทางการเงิน 37.08 0.95 (19.09) (0.41) 103.77  1.80 
กําไ ร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เครื%องมือทางการเงิน 

17.42 0.45 (47.43) (1.01) 3.80  0.07 

รายไดอ้ื%น 14.54 0.37 8.02 0.17 13.10  0.23 

รวมรายได้ 3,887.54 100.00 4,693.64 100.00 5,754.15  100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่า
สินไหมทดแทน 

2,824.33 72.65 3,191.82 67.99 3,248.86  56.47 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (750.89) (19.32) (489.28) (10.42) (197.17) (3.43) 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 771.67 19.85 942.17 20.07 1,004.19  17.45 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื%น 364.10 9.37 351.88 7.50 321.03  5.58 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 542.19 13.95 597.77 12.74 786.68  13.67 
ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 0.00 0.11 0.00 0.10  0.00 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ"น 0.00 0.00 3.15 0.07 0.69  0.01 

รวมค่าใช้จ่าย 3,751.40 96.50 4,597.62 97.95 5,164.38  89.75 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 136.14 3.50 96.02 2.05 589.77  10.25 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (23.98) (0.62) (18.35) (0.39) (117.77) (2.05) 

กําไรสําหรับปี 112.16 2.89 77.67 1.65 472.00  8.20 
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ผลการดําเนินงาน 

ใ นปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิ%มขึ"น 864.0 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกนัมีรายไดจ้ากการลงทุน 196.3 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 191.4 ลา้นบาท เนื%องจากสภาวะตลาดมีการ
ปรับตวัดีขึ"นทาํให้ บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรจากการลงทุนไดดี้ขึ"น ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5,163.6 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 569.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ซึ% งเพิ%มขึ"นในอตัราที%ตํ%ากว่าการเติบโ ต
ของรายได ้ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 472.0 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 394.3 ลา้นบาท จากปีก่อน 

รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 5,544.7 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 864.0 ลา้นบาท เมื%อเปรียบเทียบกบัปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 โ ดยมาจากการขยายตวัของกลุ่มประกนัภยัรถยนต์และประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ซึ% งเป็นผลมาจากการที%บริษทัฯ มีการ
พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื%อง โ ดยการนาํนวตักรรมใ หม่ๆ  มาใช้ในการคิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์ใ ห้อาํนวยความสะดวกและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัควบคู่ไปกบักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื%อง 

ในส่วนของค่าใชจ่้ายใ นการรับประกนัภยัรวมค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 5,163.6 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 569.2  ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.4 ค่าใ ชจ่้ายใ นการรับประกนัภยัหลกัจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ใ นภาวะปกติค่าสินไหมทดแทนส่วนใ หญ่จะเป็นค่า
สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ในกลุ่มรถยนต์ เมื%อสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ที%ยงัคงรุนแรงต่อเนื%องทาํให้เกิดการชะลอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพร้อมทั"งนโ ยบายจากทางภาครัฐที%สนบัสนุนให้ประชาชนงดการเดินทาง และให้ทาํงานในลกัษณะ Work 
from Home (WFH) ส่งผลใ ห้อตัราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ใ นกลุ่มรถยนต์อยู่ที%ร้อยละ 56.3 ลดลงจากปีก่อนที%ร้อยละ 
59.5 อีกทั"งบริษทัฯ เนน้การนาํ Big Data และนวตักรรมเขา้มาปรับใช ้เพื%อเพิ%มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และความแม่นยาํ
ระบบคดักรองความเสี%ยงให้ดียิ%งขึ"น 

รายได้จากการลงทุน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ%งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ%งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โ ดยมีสัดส่วน
การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื%นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) ซึ% งสินทรัพยล์งทุน ณ วนัสิ"นปี 2564 ที%แสดงใ นงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั"งสิ"น 5,227.9 
ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 593.7 ลา้นบาท จากปีก่อน 

ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน 196.3 ลา้นบาท เพิ%มขึ"น 191.4 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัมาจากเงินปันผลรับและดอกเบี"ยรับเพิ%มขึ"น 17.3 ลา้นบาท และกาํไรจากการขายเงินลงทุนเพิ%มขึ"น 122.8 ลา้นบาท เนื%องจาก
สภาวะตลาดมีปรับตวัดีขึ"น ทาํให้บริษทัฯ มีการตดัสินใจขายทาํกาํไรสินทรัพยล์งทุนไดบ้างส่วน และมีกาํไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมเพิ%มขึ"น 51.2 ลา้นบาท 

3. ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการใ นครั" งนี"  บริษทัโ ฮลดิ"งส์จะทาํคาํเสนอซื"อหลกัทรัพยท์ั"งหมด
ของบริษทัฯ โ ดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ%มทุนเพื%อแลกกบัหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้น
สามัญของบริษัทโ ฮลดิ"งส์  ซึ% งการแลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ดังกล่าวไ ม่ส่งผลกระทบใ ด ๆ  ต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษทัโ ฮลดิ"งส์อาจปรับเปลี%ยนโ ครงสร้างของบริษทัฯ เพื%อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ กฎหมาย และเพื%อประโ ยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น โ ดยการดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นไปอย่างโ ปร่งใสตามแนวทางการกาํกบั
ดูแลกิจการที%ดี โ ดยจะคาํนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ของ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานกาํกบัดูแลอื%นที%เกี%ยวขอ้ง  

4. ผลกระทบทางบัญชีที�อาจเกิดขึ%นกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัโ ฮลดิ"งส์จากการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้น สามารถ
พิจารณาได ้2 กรณี ดงัต่อไปนี"  

กรณีที% 1 บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดค้รบร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายทั"งหมดของบริษทัฯ 

ในกรณีที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดค้รบร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายแลว้ทั"งหมดของ
บริษทัฯ ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัโ ฮลดิ"งส์จะเหมือนกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ก่อนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการทุกประการ ตามที%ปรากฏในตารางดงัต่อไปนี"  

กรณบีริษัทโฮลดิ%งส์แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 113 78 472 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี%ยถ่วงนํ"าหนกั (ลา้นหุ้น) 303 303 303 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.26 1.56 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 6,531 7,845 8,845 

หนี" สินรวม (ลา้นบาท) 5,217 6,499 7,044 

ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 303 303 303 

จาํนวนหุน้ ณ วนัสิ"นงวดบญัชี (ลา้นหุ้น) 303 303 303 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 1,300 1,332 1,788 

ส่วนของผูถื้อหุน้ที%ไม่มีอาํนาจควบคุม (ลา้นบาท) 14 14 13 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,314 1,346 1,801 

มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุน้) 4.34 4.44 5.94 

กรณีที% 2 บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดน้อ้ยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายทั"งหมดของบริษทัฯ 

ในกรณีที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดน้้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายทั"งหมดของ
บริษทัฯ บริษทัโ ฮลดิ"งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์
สามารถแลกหุ้นได ้เช่น หากบริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดร้้อยละ 75 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายแลว้ทั"งหมด
ของบริษทัฯ บริษทัโ ฮลดิ"งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มาใ นสัดส่วนร้อยละ 75 ตามที%ปรากฏ
ในตารางดงัต่อไปนี"   
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กรณบีริษัทโฮลดิ%งส์แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 85 58 354 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี%ยถ่วงนํ"าหนกั (ลา้นหุ้น) 303 303 303 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.19 1.17 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 6,531 7,845 8,845 

หนี" สินรวม (ลา้นบาท) 5,217 6,499 7,044 

ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 303 303 303 

จาํนวนหุน้ ณ วนัสิ"นงวดบญัชี (ลา้นหุ้น) 303 303 303 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 975 999 1,341 

ส่วนของผูถื้อหุน้ที%ไม่มีอาํนาจควบคุม (ลา้นบาท) 339 347 460 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,314 1,346 1,801 

มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุน้) 4.34 4.44 5.94 

5. ผลกระทบในด้านอื�นของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ใ นกรณีที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายทั"งหมดของ
บริษทัฯ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบใด ๆ  จากการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เนื%องจากภายหลงั
การปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะกลายเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ ซึ% งยงัคงมีขอบเขต
การดาํเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานเหมือนบริษทัฯ ก่อนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
เนื%องจากบริษทัโ ฮลดิ"งส์จะยงัไม่ไดเ้ริ%มเขา้สู่ธุรกิจใหม่  

ในกรณีที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดน้้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที%ออกและจาํหน่ายทั"งหมดของ
บริษทัฯ บริษทัโ ฮลดิ"งส์จะรับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ใ นขณะที%หุ้นที%ออกใ หม่ของบริษทัโ ฮล
ดิ"งส์จะลดลงไปดว้ยตามสัดส่วน 

การแลกหุ้นดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดทางภาษีอากรต่อบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม ภาระภาษีจากการแลกหุ้นโ ดย
การโ อนหุ้นของบริษทัฯ ให้แก่บริษทัโ ฮลดิ"งส์และไดรั้บหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ตอบแทนในอตัรา 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 
หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ"งส์จะเป็นไปตามประมวลรัษฎากร 

ใ นกรณีที%ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เลือกที%จะไม่นาํหุ้นที%ตนถืออยู่ไปแลกกบัหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะ
ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ต่อไป และอาจไดรั้บผลกระทบดงัต่อไปนี"  

1. ผูถื้อหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื"อขายหุ้นของบริษทัฯ และไม่มีราคาตลาดอา้งอิง เนื%องจากหุ้นของบริษทัฯ จะ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและ
การจดัการ 

2. ผูถื้อหุ้นที%เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากกาํไรจากการซื"อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที%ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากนี"  ผูถื้อหุ้นที%เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
จะตอ้งเสียค่าอากรแสตมป์ใ นการโ อนหุ้น จากเดิมที%ไดรั้บยกเวน้ค่าอากรแสตมป์สําหรับการขายหุ้นใ นตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซึ%งมีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียน 
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3. ผูถื้อหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดาํเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื%นของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ใ นอนาคต (หากมี) และ
จาํกดัความเสี%ยงและผลตอบแทนที%เกิดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ เท่านั"น  

4. ผูถื้อหุ้นมีขอ้จาํกดัในการไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ จากเดิมที%เคยไดรั้บในฐานะหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ โ ดยภายหลงัจากที%หุ้นของบริษทัฯ ไดเ้พิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
บริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรื%องแนวทางปฏิบติัเกี%ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษทัจดทะเบียน อีกทั"ง หากภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมการเสนอซื"อหลกัทรัพยใ์ นครั" งนี" มีผูถื้อ
หุ้นรายอื%นนอกเหนือจากบริษทัโ ฮลดิ"งส์ บุคคลที%กระทาํการร่วมกบับริษทัโ ฮลดิ"งส์ (Concert Party) และบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที%ไ ด้แก้ไ ขเพิ%มเติม  
ของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ถือหุ้นรวมกันใ นบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงทั"งหมดของ 
บริษทัฯ บริษทัฯ จะไม่มีหนา้ที%ที%ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที%ออก
หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที% ทจ. 44/2556 เรื%องหลกัเกณฑ์เงื%อนไขและวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์และที%ไดแ้กไ้ขเพิ%มเติม 
(“ประกาศ ทจ. 44/2556”) (กรณีที%มีจาํนวนผูถื้อหุ้นรายอื%นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั"งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูถื้อหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงคจ์ะไดรั้บ
ขอ้มูลตามประกาศ ทจ. 44/2556 ได)้ โ ดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จะไม่จาํเป็นตอ้งจดัทาํ
และเปิดเผยรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื"อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูส้อบบญัชี ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที% สจ. 38/2561 เรื%องการ
จดัทาํรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื"อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 
ผูท้าํแผน และผูบ้ริหารแผน 

นอกจากนี"  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที% ทจ. 20/2558 เรื%องกาํหนดลกัษณะของบริษทัที%ได้รับ
ยกเวน้ไม่อยู่ภายใ ตบ้ังคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หาก
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมเสนอซื"อหลกัทรัพยใ์ นครั" งนี" มีผูถื้อหุ้นรายอื%นนอกเหนือจากบริษทัโ ฮล
ดิ"งส์และผูที้%เกี%ยวขอ้งบริษทัโ ฮลดิ"งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที%ไดแ้กไ้ขเพิ%มเติม ถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั"งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะไดรั้บยกเวน้ให้ไม่อยู่ภายใ ตบ้งัคบัของ
หมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษทัที%ออกหลกัทรัพย)์ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และที%ไดแ้กไ้ขเพิ%มเติม และประกาศต่าง ๆ  ที%ออกตามความใ นหมวด 3/1 ขา้งต้น ซึ% งรวมถึง (แต่ไม่
จาํกดัเพียง) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที% ทจ. 20/2551 เรื%องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที%มีนยัสาํคญั
ที%เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ% งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที% ทจ. 21/2551 
เรื%องหลกัเกณฑ์ใ นการทาํรายการที%เกี%ยวโ ยงกนั (กรณีที%มีจาํนวนผูถื้อหุ้นรายอื%นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จาํนวนสิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทัฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผูถื้อหุ้นทุกรายว่าไม่
ประส งค์จะไ ด้รับความคุ้มครองตามหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที%ออกหลักทรัพย์) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที%ไดแ้กไ้ขเพิ%มเติม) 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการในครั"งนี"  การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ อาจ
เป็นส่วนหนึ%งของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ ในฐานะที%บริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยที%ประกอบธุรกิจหลกั
ของบริษทัโ ฮลดิ"งส์ นอกจากนี"  บริษทัฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดงันั"น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะ
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ยงัคงไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลซึ% งบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และที%
ไดแ้กไ้ขเพิ%มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูลที%เปิดเผยใ นการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ที%จะตอ้งจดัส่ง
ใ ห้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี และผูถื้อหุ้นยงัสามารถขอคดัเอกสารสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ หนังสือรับรอง 
รายชื%อผูถื้อหุ้น และงบการเงินประจาํปีจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ได ้

5. หากบริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 50 จะส่งผลใ ห้บริษทัโ ฮลดิ"งส์
สามารถควบคุมและมีอาํนาจใ นการตัดสินใ จดาํเนินการด้านต่างๆ  ซึ% งใ ช้มติอนุมัติจากที%ประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากได ้และหากบริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถซื"อหุ้นของบริษทัฯ ไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 75 
ของจาํนวนหุ้นทั"งหมดของบริษทัฯ จะส่งผลใ ห้บริษทัโ ฮลดิ"งส์สามารถควบคุมและมีอาํนาจใ นการตดัสินใ จ
ดาํเนินการด้านต่าง ๆ  ได้เกือบทั"งหมด และผูถื้อหุ้นรายอื%นของบริษทัฯ จะไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอใ นการ
คดัคา้นหรือถ่วงดุลอาํนาจในเรื%องที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์เสนอให้พิจารณา 

6. ในกรณีที%บริษทัโ ฮลดิ"งส์เริ%มดาํเนินธุรกิจใหม่ ผูถื้อหุ้นที%ไม่ไดแ้ลกหุ้นจะไม่มีโ อกาสไดรั้บเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของธุรกิจใหม่ดงักล่าว โ ดยจะไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่านั"น 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์) 

ประธานกรรมการบริษทั 



 

 

 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และ 
การเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
 

ของ 

 
 

 
 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 

เสนอต่อ 

 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
จดัท ำโดย 

 
 
 

 
บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 
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ค าย่อ ชื่อเต็ม 

บรษิัทฯ หรือ TVI บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ำกดั (มหำชน) 
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
และกำรจดักำร 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ กำรขอเพิกถอน
หุ้นสำมัญของบริษัทฯออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ กำรจดัตัง้
บริษัทโฮลดิง้สข์ึน้ใหม่ และกำรน ำหุน้สำมญัของบริษัทโฮลดิง้สท์ี่จดัตัง้ขึน้ใหม่
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัทโฮลดิง้ส ์ บรษิัท ไทยวิวฒัน ์โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทโฮลดิง้ส ์ที่จะจดัตัง้ขึน้
ใหม่เพื่อรองรบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

บรษิัทจดทะเบียน บริษัทมหำชนจ ำกัดที่น ำหลักทรัพยเ์ข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์แห่ง
ประเทศไทย 

บรษิัทประกนัวินำศภยั บริษัทที่ไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรประกนัวินำศภยั 

พ.ร.บ. ประกนัวินำศภยัฯ พระรำชบญัญัติประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2535 และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 
ส ำนกังำน คปภ. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 
CAR อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนหรืออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อ 

สินทรพัยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio) 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ 
JayCap 

บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกำศรำยกำรปรบัโครงสรำ้งกำร
ถือหุน้และกำรจดักำร 

ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เก่ียวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลักทรพัยเ์ดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรบั โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร
จดักำร และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 

ประก ำศคณะกร รมกำ รตลำด
หลักทรัพยฯ์ เรื่อง แนวทำงกำรเพิก
ถอนหุน้โดยสมคัรใจ 

ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงกำรเพกิ
ถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

แบบค ำเสนอซือ้ หรือ แบบ 69/247-1 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์พรอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์
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22 มีนำคม 2565 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรื่อง ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิก

ถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 
ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “TVI”) ครัง้ที่ 2/2565 
เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2565 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือ
หุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ อันไดแ้ก่ กำรขออนุมัติแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ กำรขอเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ออกจำกกำร
เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรพัยฯ์”) กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของ
บริษัทฯ กำรจัดตัง้บริษัทโฮลดิง้สข์ึน้ใหม่ และกำรน ำหุน้สำมญัของบริษัทโฮลดิง้สท์ี่จดัตัง้ขึน้ใหม่เขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยมีวำระท่ีส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงันี ้ 
 
วำระท่ี 9.1 พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิัทฯ  
วำระท่ี 9.2 พิจำรณำอนุมัติกำรขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
วำระท่ี 9.3 พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือ

หุน้และกำรจดักำร 
วำระท่ี 9.4 พิจำรณำอนมุตัิกำรมอบอ ำนำจซึ่งเก่ียวขอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

 
โดยที่วำระ 9.1 ถึงวำระที่ 9.4 เป็นวำระเก่ียวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หำกวำระใดวำระหนึ่งไม่ไดร้บั
อนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะถือว่ำวำระอื่นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นๆ อีก  
 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำรของบริษัทฯ ถือเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 34/2552  เรื่องหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบั
กำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยเ์ดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร และที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยฯ รวมถึง
กำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยวำระที่  9.1 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส ำหรบัวำระท่ี 9.2 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
กำรขอเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรปรบั
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โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำรจะตอ้งไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั (“ที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจำกบริษัทฯ ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกับแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำร
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ในครัง้นี ้
 
รำยงำนของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระฉบบันี ้จดัท ำขึน้จำกขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสมัภำษณ ์และเอกสำรที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ  
รวมถึงขอ้มูลที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ 
ปัจจุบัน ในกำรพิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรในครั้งนี ้ ดังนั้น หำกข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำนีม้ีกำร
เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญในอนำคต อำจส่งผลให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำ
รำยกำร เปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย ซึ่งขอ้มลูที่ใชใ้นกำรจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้ไดแ้ก่ 

• มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  

• ขอ้มลูข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรือเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ และ/หรือท่ีเปิดเผยในสำธำรณะ 

• แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ 

• งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ส ำหรบัรอบบัญชีปี 2562 – 2564 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

• ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ  

• ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ 
  

นอกจำกนี ้กำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่ภำยใตส้มมติฐำน ดงันี ้ 

• ข้อมูลและเอกสำรทั้งหมด ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดร้ับจำกบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้ริหำรของบรษิัทฯ รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง มีควำมครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นจริง และควำมเห็นที่แสดงไวส้ำมำรถเชื่อถือได้
และใกลเ้คียงกบัสภำพควำมจรงิ ณ ปัจจบุนั  

• ไม่มีเหตกุำรณใ์ดที่ไดเ้กิดขึน้ หรือก ำลงัจะเกิด หรือมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั
ต่อผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของบรษิัทฯ  

 
ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระขอรับรองว่ำไดท้ ำหน้ำที่ศึกษำและวิเครำะหข์้อมูลต่ำงๆ ดังที่ไดก้ล่ำวมำข้ำงตน้ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ และไดใ้หเ้หตผุลบนพืน้ฐำนของขอ้มลูและกำรวิเครำะหอ์ย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้บรษิัทฯ เป็นส ำคญั  
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ในกรณีที่ขอ้มลูและเอกสำรที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บัดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่
ครบถว้น และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระในกำรใหค้วำมเห็นในครัง้นี ้ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ในอนำคตจำกปัจจยัดงักล่ำวได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อให้
ควำมเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนั้น โดยกำรตัดสินใจลงคะแนนเสียง
อนมุตัิส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดลุพินิจของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็นส ำคญั ซึ่งผูถื้อหุน้ควรศกึษำขอ้มลูและ
พิจำรณำเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกัด และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้
ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นนีม้ิไดเ้ป็นกำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำร
เขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ และที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่
อำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถงึควำมสมเหตสุมผลของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำร
เพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในครัง้นี ้โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปผู้บริหาร  

 
ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ 
(“รำยกำร”) ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่  
 
(1) กำรขออนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
(2) กำรขอเพิกถอนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
(3) กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ  
(4) กำรน ำหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้สท์ี่จดัตัง้ขึน้ใหม่เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 
โดยควำมประสงคข์องบรษิัทฯ ที่จะเขำ้ท ำรำยกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นรูปแบบกำร
ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) มหีลกักำรและเหตผุลในกำรด ำเนนิกำรหลกัดงัต่อไปนี ้
 
(1) เพิ่มควำมคล่องตวัในกำรขยำยธรุกิจ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจ และลดขอ้จ ำกดัดำ้นกำรลงทนุ 
(2) สำมำรถแบง่แยกขอบเขตและกำรบรหิำรควำมเส่ียงทำงธุรกจิไดอ้ย่ำงชดัเจน 
(3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
 
ทัง้นี ้ส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำวนัน้ จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และกำรขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออก
จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร โดยวำระนี้
จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

ทั้งนี ้รำยละเอียดหลักกำรและเหตุผลในกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำรของบริษัทฯ ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 
หวัขอ้ 1.4 ของรำยงำนฉบบันี ้
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิัทฯ ตำมนยัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 
34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของบรษิัท
จดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) บรษิัทฯ 
จะด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้สใ์นรูปแบบบริษัทมหำชนจ ำกดั ภำยใตช้ื่อ “บริษัท ไทยวิวฒัน ์โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)” 
(“บรษิัทโฮลดิง้ส”์) เพื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุเพื่อแลกกบัหุน้ของบรษิัทฯ ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้ส ์และภำยหลงักำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตน ำหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) แทนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ซึ่งจะถกูเพิก
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ถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเวลำเดียวกนั โดยมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ก่อนและหลงั
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดงันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง 
โครงสร้างการถือหุน้ก่อนการปรับโครงสร้าง 

(ณ วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565) 
 โครงสร้างการถือหุน้หลังการปรับโครงสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำวบรษิัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่ส ำคญัดงันี ้
 

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินการของบริษทัฯ 

 
  

จดัตัง้บรษิัทมหำชนจ ำกดัที่ประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company)  
ภำยใตช้ื่อ บริษัท ไทยววิัฒน ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทโฮลดิง้ส”์) 

บรษิัทโฮลดิง้สท์  ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ 
เพื่อแลกกบัหุน้สำมญัท่ีออกใหมข่องบรษิัทโฮลดิง้สด์ว้ยอตัรำ 1:1  

น ำหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้ขอเพกิถอน
หุน้ของบรษิัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

1 

2 

3 

ผู้ถือหุ้นของ TVI 

มอเตอร ์เอไอ  
เรคอกนิช่ัน โซลูช่ัน 

ลาววิวัฒน์ 
ประกันภัย  

70% 100% 

100% 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 303 ลำ้นบำท 

ธุรกิจรับประกันวินาศภัย 
(ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 
จ ำนวน 67.20 ลำ้นบำท) 

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีในด้าน 
การประกันวินาศภัย 

(ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 
จ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท) 

จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผู้ถือหุ้นของ TVI 

มอเตอร ์เอไอ  
เรคอกนิช่ัน โซลูช่ัน 

ลาววิวัฒน์ 
ประกันภัย  

70% 100% 

บริษัทโฮลดิง้ส ์

เพิกถอนหุน้จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

100% 

100% 

 

 

 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 303 ลำ้นบำท 



รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเกี่ยวกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

  
 9  

(1) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดตัง้บริษัทโฮลดิง้สใ์นรูปแบบบริษัทมหำชนจ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ ำนวน 
10,000.00 บำท มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้เริ่มแรกและมีสดัส่วนกำรถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ทัง้นี ้บริษัท
โฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อตดัหุน้ส่วนนีท้ัง้หมดเมื่อกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร
แลว้เสรจ็ (รายละเอยีดของบริษัทโฮลดิง้สป์รากฏตามส่วนที ่1 หวัขอ้ 1.2 ของรายงานฉบบันี)้ 

(2) ภำยหลงัจำกที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไดร้บัอนุญำตเบือ้งตน้จำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ
บรษิัทโฮลดิง้สไ์ดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่แลว้ บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะท ำกำร
เพิ่มทนุจดทะเบียนใหม้ีโครงสรำ้งเดียวกบัทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบรษิัทฯ และท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบริษัทฯ (รายละเอียดของเงือ่นไขการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หวัขอ้ 1.2 ของรายงาน
ฉบบันี)้  

(3) ภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์บริษัทโฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรยื่นขอน ำหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้ส์
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออก
จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเวลำเดียวกนัตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 
34/2552 

 
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ บรษิัทฯ วางแผนการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งคือ 
 
(1) กลุ่มธุรกิจหลกั  ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับประกันภัย โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรพัยร์วมกันไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 75.00 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทโฮลดิง้ส์ ประกอบไปดว้ยธุรกิจประกันวินาศภยัใน
ไทย ธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั  

 
(2) กลุ่มธุรกิจอื่น  ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรพัยร์วมกันไม่เกินรอ้ยละ 25.00 

ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทโฮลดิง้ส ์โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุ
ในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสงู เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

 
ทัง้นี ้บรษิัทโฮลดิง้สย์งัคงมุ่งเนน้ในการลงทนุในบรษิัทท่ีท าธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยัเป็นหลกั เนื่องจากเป็นธุรกจิ
ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ 
พบว่า ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทโฮลดิง้ส์ยังไม่มีแผนในกำรลงทุนในธุรกิจอื่น
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภยัและธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภยั โดยในอนำคตหำกบริษัทโฮลดิง้ส์
ตอ้งกำรลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิง้สจ์ะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่ใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมโดยมีควำมเส่ียงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรบัได ้และจะขออนุมัติกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวตำมกระบวนกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ทัง้นี ้บริษัทโฮลดิง้สจ์ะควบคุมดูแลใหส้ดัส่วนกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินรอ้ยละ 25.00 ของสินทรพัยร์วม เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ากับตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออก
ใหม่ (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยการลงทนุต่างๆ รวมถึงการลงทนุในธุรกจิใหม่ของบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส ์จะเป็นไปตาม
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กรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทนุที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบรษิัทฯ และบรษิัท
โฮลดิง้ส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณใ์นเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภยั โดยกรอบนโยบายการ
ลงทุน และแผนการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส์  รวมถึง ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้ บรษิัทโฮลดิง้สย์งัไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจหลกั อย่างไร
ก็ดี หากมีการเปล่ียนแปลง บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะปฏิบตัิตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
ส าหรบัการก ากบัดแูลกิจการและการบรหิารงานของบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วน
ที่ 1 หวัขอ้ที่ 1.6 ของรายงานฉบบันี ้

 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 

 
 
จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร
จดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำว มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก 
 
1. อตัรำกำรแลกหุน้ที่อตัรำ 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบริษัทโฮลดิง้ส ์และรำคำในกำรแลกเปล่ียนหุน้

ซึ่งเท่ำกบัรำคำตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละรำยมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกบรษิัทโฮลดิง้สเ์ป็นบรษิัทที่จดัตัง้ใหม่เพื่อเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้โดยยงัไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ดงันัน้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้สภ์ำยหลงัจำกกำรแลกหุน้
จะสำมำรถสะทอ้นสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด 

2. ลดขอ้จ ำกดัในกำรลงทนุ เพื่อกำรบรหิำรจดักำรเงินสดส่วนเกิน เนื่องจำกปัจจบุนับรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภยั
ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลโดย ส ำนกังำน คปภ. เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง รวมถึงขอบเขตและ
สดัส่วนกำรลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรเงินสดส่วนเกินผ่ำน
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กำรลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงจ ำกดั  กำรปรบัโครงสรำ้ง
ในลกัษณะของบริษัทโฮลดิง้สจ์ึงสำมำรถลดขอ้จ ำกัดดำ้นกำรลงทุนดงักล่ำวได ้โดยบริษัทโฮลดิง้สจ์ะสำมำรถน ำเงิน
ปันผลของบริษัทฯ ไปบริหำรจดักำรลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำวและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้ส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital 
Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิง้สจ์ะใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยั และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมำจำกเงินปันผลที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ ในอนำคต 

3. ลดขอ้จ ำกัดในกำรประกอบธุรกิจอื่น ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งตำมแผนกำรดงักล่ำว ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะมี
สิทธิในกำรเขำ้ถือหุน้ของบริษัทโฮลดิง้สผ่์ำนวิธีกำรแลกหุน้ในอัตรำ 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้ โดยบริษัทโฮลดิง้สด์ังกล่ำวจะ
สำมำรถขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไดโ้ดยไม่ติดขอ้จ ำกัดของธุรกิจประกันวินำศภยั ซึ่งถูกก ำกับโดยส ำนกังำน คปภ. 
ท ำใหบ้ริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับธุรกิจอื่น 
รวมถึงบรษิัทประกนัภยัอื่นๆ  

4. สำมำรถบรหิำรควำมเส่ียงโดยแบ่งแยกตำมกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะของบรษิัทโฮลดิง้ส์
จะท ำใหบ้ริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่ำงชัดเจน และสำมำรถ
บริหำรควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภยั ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับ
ดูแลของส ำนกังำน คปภ. โดยกลุ่มบริษัทฯ ยงัสำมำรถพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเส่ียงที่สงูกว่ำ หรือต ่ำกว่ำ 
กำรด ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยัในสดัส่วนที่เหมำะสมเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่มั่นคงและสงูขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่ม
บรษิัทฯ 

5. เป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทุนในธุรกิจหลำยประเภท ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้บริษัทโฮล
ดิง้สจ์ะสำมำรถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยได ้ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสรำ้งกำรถือหุน้แบบเดิมจะท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรและกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทุนไปยังธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกบัประกันภยั หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งจะเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงและลดกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจ
ประกนัวินำศภยั ในกรณีเกิดควำมผนัผวนของสภำวะอตุสำหกรรมประกนัวินำศภยั 

6. บริษัทฯ จะยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตไดต้่อไป แมว้่ำภำยหลงัจำกกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจะท ำให ้บริษัทฯ สิน้สดุกำรไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เช่น กำรระดมทนุผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบต่ำงๆ เป็นตน้ แต่บรษิัทฯ ยงัคงมีช่องทำงกำร
ระดมทุนอื่น เช่น ผ่ำนทำงบริษัทโฮลดิง้สซ์ึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นตน้ เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจ คำดว่ำ
บรษิัทฯ จะยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตไดต้่อไป   

7. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับค ำเสนอซื ้อยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ต่อไป  และมีโอกำสได้รับ
ผลตอบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในอนำคต 

 
อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 
1. มีภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรของบรษิัทโฮลดิง้สท์ี่เพิ่มขึน้ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้

และกำรจดักำร โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
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กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้สส่์วนใหญ่จะเป็นกรรมกำรชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะ
ก ำกับดูแลและบริหำรงำนทัง้บริษัทโฮลดิง้สแ์ละบริษัทฯ ควบคู่กัน และจ ำนวนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อยของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเท่ำกันกับบริษัทฯ นอกจำกนี ้ในช่วงเริ่มตน้ภำยหลังกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร
จดักำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชี
และกำรเงิน และสมุหบ์ัญชีของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเป็นบุคลำกรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้นท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพิ่มขึน้ปีละประมำณ 10.00 
ลำ้นบำท รวมถึงยงัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวคิดเป็นประมำณ 10.00 ลำ้นบำท 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้สซ์ึ่งเพิ่งจัดตั้งขึน้และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นตำม
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ คณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมจ ำนวนครัง้ที่มี
กำรจัดประชุมตำมอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ขออนุมัติผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส์ และ ส ำหรับ
ผูบ้รหิำรที่จะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ในบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส ์จะไม่ไดร้บัเงินเดือนเพิ่มเติมจำกบรษิัทโฮลดิง้ส์ 

2. มีขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึน้ บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำขออนุมัติทั้งที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ส ์หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส์ 
(แลว้แต่กรณี) ท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรมีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำอนุมตัิเพิ่มขึน้ รวมถึงระยะเวลำที่ใชใ้นกำรพิจำรณำที่
เพิ่มขึน้ดว้ย เนื่องจำกภำยหลงัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำว จะท ำใหบ้รษิัทฯ มีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ซึ่งจ ำเป็นตอ้งปฏิบัติเกณฑก์ำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่ส  ำคัญ อำทิ กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่
เก่ียวโยงกนั เป็นตน้  

3. ควำมเส่ียงในกำรท ำรำยกำรไม่ส ำเร็จจำกกระบวนกำรจดทะเบียนหลกัทรพัยแ์ละกำรเพิกถอนหลกัทรพัย ์และควำม
เห็นชอบของคู่สญัญำอื่น ๆ และหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่เก่ียวขอ้ง แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร กำร
ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบหรือยินยอมจำกคู่สญัญำซึ่งจะ
ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสญัญำ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิง้ส ์ไม่ไดร้บักำรอนุมตัิ หรือ ไดร้บัควำมยินยอม
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ หรือ มีจ ำนวนหุน้ในบริษัทโฮลดิง้สไ์ม่ถึงเกณฑท์ี่ก ำหนด อำจท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่ส ำเร็จได้ ทั้งนี  ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ยังคงเป็นไปตำมก ำหนดกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำรท่ีวำงไว ้(ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หวัขอ้ 1.7 ของรำยงำนฉบบันี)้ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรเพื่อแจง้ และ/หรือ ขอ
ควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำต่ำงๆ และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ตำมกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรือ
ยินยอมดงักล่ำวขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคู่สญัญำต่ำงๆ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งเป็นส ำคญั 

4. ควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้สไ์ม่เป็นไปตำมกำรคำดกำรณ ์ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำร
ถือหุน้แลว้จะท ำใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ กลำยเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งในอนำคตจะมีกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัย โดยผู้ถือหุ้นจะมีควำมเส่ียงจำกผลกระทบกำรจำกด ำเนินงำนและกำรขยำย
กิจกำรเพื่อไปลงทนุในธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องของบรษิัทโฮลดิง้สใ์นอนำคต 
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5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ตอบรับค ำเสนอซือ้และบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำก
กำรลงทนุ ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษี และไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทฯ ลดลง  

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียง
ที่อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของอตัรำกำรแลกหุน้ที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ควรอนุมัติแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และตอบรับค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กำรตดัสินใจสดุทำ้ยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นเป็น
ส ำคญั   
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ควำมเส่ียง ควำมเหมำะสมของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ไดเ้พิ่มเติมจำกรำยงำนฉบบันี ้
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ส่วนที ่1: การขออนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ และการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ากการ
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ 
(“รำยกำร”) ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่  
 
(1) กำรขออนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
(2) กำรขอเพิกถอนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
(3) กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ  
(4) กำรน ำหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้สท์ี่จดัตัง้ขึน้ใหม่เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 
โดยควำมประสงคข์องบรษิัทฯ ที่จะเขำ้ท ำรำยกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นรูปแบบกำร
ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) มหีลกักำรและเหตผุลในกำรด ำเนนิกำรหลกัดงัต่อไปนี ้
 
(1) เพิ่มควำมคล่องตวัในกำรขยำยธรุกิจ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจ และลดขอ้จ ำกดัดำ้นกำรลงทนุ 
(2) สำมำรถแบง่แยกขอบเขตและกำรบรหิำรควำมเส่ียงทำงธุรกจิไดอ้ย่ำงชดัเจน 
(3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
 
ทัง้นี ้ส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำวนัน้ จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และกำรขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออก
จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร โดยวำระนี้
จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
1.1 รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการ

เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิัทฯ ตำมนยัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 
34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของบรษิัท
จดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) บรษิัทฯ 
จะด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้สใ์นรูปแบบบริษัทมหำชนจ ำกดั ภำยใตช้ื่อ “บริษัท ไทยวิวฒัน ์โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)” 
(“บรษิัทโฮลดิง้ส”์) เพื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุเพื่อแลกกบัหุน้ของบรษิัทฯ ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้ส ์และภำยหลงักำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตน ำหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ขำ้จดทะเบียนเป็น
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หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) แทนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ซึ่งจะถกูเพิก
ถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเวลำเดียวกนั 
 

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินการของบริษทัฯ 

 
 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัในกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 
(1) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทโฮลดิง้สใ์นรูปแบบบริษัทมหำชนจ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ ำนวน 

10,000.00 บำท มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้เริ่มแรกและมีสดัส่วนกำรถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ทัง้นี ้บริษัท
โฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อตดัหุน้ส่วนนีท้ัง้หมดเมื่อกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร
แลว้เสรจ็ (รำยละเอียดของบรษิัทโฮลดิง้สป์รำกฏตำมส่วนท่ี 1 หวัขอ้ 1.2 ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 

(2) ภายหลงัจากที่แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการไดร้บัอนุญาตเบือ้งตน้จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
บริษัทโฮลดิง้สไ์ดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่แลว้ บริษัทโฮลดิง้สจ์ะท าการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนใหม้ีโครงสรา้งเดียวกบัทนุจดทะเบียนปัจจุบนัของบรษิัทฯ และท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี  ้

 
เงือ่นไขส าคัญของการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

หัวข้อ รายละเอียด 
ประเภทและลกัษณะของ
หลกัทรพัยท์ี่ท  ำกำรเสนอซือ้ 

หุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนและช ำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่  24 
กมุภำพนัธ ์2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 303,000,000 หุน้ 

อตัรำส่วนและรำคำกำรแลก
หลกัทรพัย ์

บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะท ำกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อแลกกบัหุน้สำมญั
ของบริษัทฯ ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบริษัทโฮลดิง้ส ์

จดัตัง้บรษิัทมหำชนจ ำกดัที่ประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company)  
ภำยใตช้ื่อ บริษัท ไทยววิัฒน ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทโฮลดิง้ส”์) 

บรษิัทโฮลดิง้สท์  ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ 
เพื่อแลกกบัหุน้สำมญัที่ออกใหมข่องบรษิัทโฮลดิง้สด์ว้ยอตัรำ 1:1  

น ำหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้ขอเพกิถอน
หุน้ของบรษิัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

1 

2 

3 
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หัวข้อ รายละเอียด 
โดยรำคำในกำรแลกหุน้จะเป็นรำคำเท่ำกบัตน้ทุนของหุน้บริษัทฯ เดิมของผูถื้อหุน้
แต่ละรำย 

ช่วงระยะเวลำรบัซือ้ ก ำหนดใหช้่วงระยะเวลำรบัซือ้ มีระยะเวลำไม่เกิน 45 วันท ำกำร ซึ่งจะประกำศ
วันที่เริ่มตน้และสิน้สุดระยะเวลำรบัซือ้ใหท้รำบต่อไป โดยระยะเวลำดังกล่ำวจะ
เป็นระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรบัซือ้อีก (Final Period) 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรท ำค ำเสนอ
ซือ้ 
 

บริษัทโฮลดิง้ส ์ในฐำนะผูท้  ำค ำเสนอซือ้ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หำกมี
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้
1. เหตกุำรณห์รือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. รบัแบบค ำ
เสนอซือ้ และยงัไม่สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออำจเป็นเหตใุหเ้กิดควำม
เสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของบริษัทฯ โดยเหตุกำรณห์รือกำร
กระท ำดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกระท ำของบริษัทโฮลดิง้สห์รือกำรกระท ำที่บริษัท
โฮลดิง้สต์อ้งรบัผิดชอบ หรือ 
2. บรษิัทฯ กระท ำกำรใดๆ ภำยหลงัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. รบัแบบค ำเสนอซือ้ และ
ยงัไม่สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ อนัเป็นผลใหม้ลูค่ำของหุน้ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ช่วงเวลำที่ผูแ้สดงเจตนำขำย
หลกัทรพัยส์ำมำรถยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้
ภำยใน 20 วนัท ำกำรแรกของช่วงระยะเวลำรบัซือ้ 
 

 
(3) ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์บริษัทโฮลดิง้สจ์ะด าเนินการยื่นขอน าหุน้สามญัของบริษัทโฮลดิง้ส์

เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สามญัของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออก
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเวลาเดียวกันตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
34/2552 

 
ส ำหรบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงักล่ำว บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในวำระส ำคญัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
 
(1) กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรซึ่งรวมถึงกำรน ำหุน้สำมญัของบริษัทโฮลดิง้สเ์ข้ ำจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 34/2552 

(2) กำรขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร โดยวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงกำรเพิกถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564  
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ในกำรพิจำรณำอนุมตัิวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ ถือเป็นวำระที่มีควำมเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หำก
วำระใดวำระหนึ่งไม่ไดร้บักำรอนมุตัิจะถือว่ำวำระอื่นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นๆ อีก  

 
นอกจำกนี ้จ ำนวนหุน้ของบริษัทฯ ที่บริษัทโฮลดิง้สถื์ออยู่ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้ ตอ้งท ำใหบ้รษิัทฯ 
มีลกัษณะเป็นบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทโฮลดิง้ส ์ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำร
รบัหุน้สำมญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดห้ำรือกบัหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งในเบือ้งตน้ ทัง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์  โดยหำก
หน่วยงำนก ำกับดูแลดงักล่ำวใหค้วำมเห็นชอบต่อแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรโดยก ำหนดเงื่อนไขที่
ส  ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผูล้งทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่ตอ้งได้รบักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เพิ่มเติม คณะกรรมกำร
บริษัทจะน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงักล่ำวไม่เขำ้ข่ำยที่จะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส ำนกังำน คปภ.”)  และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยประกนัวินำศภยัและ
กฎเกณฑต์่ำงๆ ของส ำนกังำน คปภ.โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูเก่ียวกับแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร
ดงักล่ำวใหส้ ำนกังำน คปภ. ทรำบ และไดห้ำรือในเบือ้งตน้กบัส ำนกังำน คปภ. แลว้ 
 
1.2 ข้อมูลของบริษทัโฮลดิง้ส ์
 
บริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทโฮลดิง้ส์เพื่อเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว เสร็จสิน้แล้วเมื่อวันที่  4 มีนำคม 2565 โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
 

ข้อมูลของบริษทัโฮลดิง้ส ์
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อบรษิัท บรษิัท ไทยวิวฒัน ์โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทนุจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 10,000.00 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็น 

10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้เริ่มแรก 
 
บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนในจ ำนวนที่เท่ำกบัทนุจดทะเบียนช ำระแลว้
ของบริษัทฯ กล่ำวคือ 303,000,000.00 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนและเสนอขำย
ต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุน้ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ 
ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้ส ์

รำยชื่อผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้เริ่มแรกประกอบไปดว้ยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ โดยมีรำยชื่อ
ผูถื้อหุน้ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
 (หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1. นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ 9,986 99.86 
2. นางสเุทพี อศัวะธนกลุ 1 0.01 
3. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ 1 0.01 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. นายเทพพนัธ ์อศัวะธนกลุ 1 0.01 
5. นายถวลัย ์วิรานนท ์ 1 0.01 
6. นางสณีุย ์ธีราวิทยางกรู 1 0.01 
7. นายประพิทย ์ ธีระประยตุิ 1 0.01 
8. นายพิมล ฉนัทวีรกลู 1 0.01 
9. นายเฉลิมพล สายประเสรฐิ 1 0.01 
10. นางสาวพรกาญจนท์ิมา ผลส่ง 1 0.01 
11. นายสมกฤษณ ์สรุะชวีะกฤต 1 0.01 
12. นางรชันี วงษ์กิจพฒันา 1 0.01 
13. นางชลีุพร ชวูงษ ์ 1 0.01 
14. นางสรุียพ์ร เมตไตรพนัธุ ์ 1 0.01 
15. นางสาวนนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ 1 0.01 

รวม 10,000 100.00 
 
ทัง้นี ้บริษัทโฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเพื่อตดัหุน้ส่วนนีท้ัง้หมดเมื่อกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้แลว้เสรจ็ 

รำยชื่อกรรมกำร ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยพิศษิฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ กรรมกำร 
3. นำงสเุทพี อศัวะธนกลุ กรรมกำร 
4. นำยถวลัย ์วิรำนนท ์ กรรมกำร 
5. นำงสณีุย ์ธีรำวิทยำงกรู กรรมกำร 
6. นำงปรำณี ภำษีผล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำงสภุำภรณ ์บรุพกศุลศรี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมก่อนท่ีบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะยื่นแบบ
ค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยพ์รอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์

ขอบเขตกำรประกอบ
ธุรกิจ 

บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น และจะลงทนุในธุรกิจหลกั
ดงัต่อไปนี ้ 
1. ธุรกิจประกนัวินำศภยัในประเทศไทย (Non-life Insurance) 
2. ธุรกิจประกนัภยัในต่ำงประเทศ (International Insurance) 
3. ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั (Insurance Related) 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอน
หลักทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ก่อนและหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง 
โครงสร้างการถือหุน้ก่อนการปรับโครงสร้าง 

(ณ วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565) 
 โครงสร้างการถือหุน้หลังการปรับโครงสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1.4 หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
 
(1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจ ากัดด้านการ

ลงทุน 
กำรปรบัโครงสรำ้งบริษัทฯ ใหเ้ป็นรูปแบบกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) จะท ำ
ใหบ้ริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถลงทุนโดยกำรถือหุน้ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจประกันภัย และมีควำมคล่องตวัในกำร
ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำวและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
บริษัทโฮลดิง้ส ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : 
CAR) ของบริษัทฯ นอกจำกนี ้กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะของบริษัทโฮลดิง้สเ์ป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้ร้่วมทุนหรือ
พันธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่มีควำมสนใจในกำรลงทุน หรือ มีควำม
คล่องตัวในกำรเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทโฮลดิง้ส์ อีกทั้ง กำรมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำม
เชี่ยวชำญยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและลดควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุของบรษิัทโฮลดิง้สไ์ดใ้นระดบัหนึ่ง  

ผู้ถือหุ้นของ TVI 

มอเตอร ์เอไอ  
เรคอกนิช่ัน โซลูช่ัน 

ลาววิวัฒน์ 
ประกันภัย  

70% 100% 

100% 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 303 ลำ้นบำท 

ธุรกิจรับประกันวินาศภัย 
(ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 
จ ำนวน 67.20 ลำ้นบำท) 

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีในด้าน 
การประกันวินาศภัย 

(ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 
จ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท) 

จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผู้ถือหุ้นของ TVI 

มอเตอร ์เอไอ  
เรคอกนิช่ัน โซลูช่ัน 

ลาววิวัฒน์ 
ประกันภัย  

70% 100% 

บริษัทโฮลดิง้ส ์

เพิกถอนหุน้จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

100% 

100% 
 

 

 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 303 ลำ้นบำท 
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อนึ่ง กำรประกอบธุรกิจประกันวินำศภยัของบริษัทฯ ในปัจจุบนั อยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของส ำนกังำนคปภ. โดย
ตำมนยัประกำศส ำนกังำนคปภ. เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2556 (รวมทัง้ที่มี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งมีขอ้จ ำกัดต่ำงๆ อำทิเช่น บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนในประเทศที่ออกโดยบรษิัท
จ ำกัดไดเ้กินรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนตรำสำรทุนที่ออกจ ำหน่ำยทัง้หมดของบริษัทจ ำกัดนัน้ เวน้แต่กำรถือตรำสำร
ทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่น และตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัท กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกัด บริษัทฯ ไม่
สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศแต่ละรำยไดเ้กิน
รอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนตรำสำรทนุท่ีออกจ ำหน่ำยทัง้หมดของผูอ้อกนัน้ บรษิัทฯ ไม่สำมำรถลงทนุในตรำสำรทนุใน
ประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้หมดเกินรอ้ยละ 30.00 ของสินทรพัยล์งทนุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไข
และหลักเกณฑท์ี่ส  ำนักงำน คปภ. ก ำหนด นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถลงทุนในสินทรพัยบ์ำงประเภทตำมที่
ส ำนกังำนคปภ. ก ำหนด เช่น บรษิัทฯ ไม่สำมำรถลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยใ์น
ประเทศ หรือไม่ไดอ้ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อยตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย ์หรือไม่ไดจ้ด
ทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์่ำงประเทศ รวมทั้งหมดไดเ้กินรอ้ยละ 5.00 ของสินทรพัยล์งทุนของบริษัทฯ 
ส่งผลใหก้ำรขยำยธุรกิจหรือกำรลงทนุของบรษิัทฯ ในปัจจบุนัเป็นไปอย่ำงจ ำกดั ดงันัน้ กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะ
ของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ึงสำมำรถลดขอ้จ ำกดัดำ้นกำรลงทนุดงักล่ำวได้ 
 

(2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน 
กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะท ำใหบ้รษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน และสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจประกนัวินำศภยั ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ ส ำนกังำน คปภ. 

 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรจะชว่ยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปนี ้ 
3.1 บรษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถบรหิำรจดักำรและใชท้รพัยำกรและควำมเชี่ยวชำญที่มีอยู่ใหเ้กิดกำรประหยดัต่อขนำด 

(Economics of Scale) และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตัง้หน่วยงำนเพื่อใหก้ำรสนบัสนุนแก่
บริษัทอื่นในเครือ เช่น กำรให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้บริกำรดำ้นกำรบัญชีกำรเงิน กำร
ใหบ้รกิำรสรรหำและพฒันำบคุลำกร เป็นตน้ 

 
3.2 เพิ่มควำมชัดเจนในกำรบริหำรธุรกิจให้สำมำรถขยำยและพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กำร

บรหิำรงำนของผูเ้ชี่ยวชำญ ซึ่งจะส่งผลใหแ้ต่ละธุรกิจสำมำรถเติบโตและเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย น ำไปสู่ผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีใหก้บับรษิัทโฮลดิง้สใ์นอนำคต  

 
3.3 เพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและผูเ้ชี่ยวชำญในแต่ละธุรกิจ  เนื่องจำกแต่ละธุรกิจสำมำรถก ำหนดขอบเขต 

หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของบคุลำกรในแต่ละสำยงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน เช่น ผูบ้รหิำรของบรษิัทโฮลดิง้สม์ีหนำ้ที่
ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบกำรของกลุ่มธุรกิจ
ทั้งหมด อีกทั้ง โครงสรำ้งดังกล่ำวยงัช่วยใหม้ีกำรแบ่งแยกฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนแต่ละธุรกิจ
ออกจำกกัน ส่งผลใหผู้บ้ริหำรสำมำรถวิเครำะห ์ประเมินผล และก ำหนดกลยุทธ ์ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ชดัเจน และโปรง่ใส 
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1.5 การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงาน 
 
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ โครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮล
ดิง้สจ์ะยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการบริหารงานของบรษิัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิง้ส์ ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการ
ชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะก ากบัดูแลและบรหิารงานทัง้บริษัทโฮลดิง้สแ์ละบริษัทฯ ควบคู่กัน และจ านวนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะเท่ากนักบับรษิัทฯ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการลงทุน ทัง้นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โฮลดิง้สจ์ะก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภยัซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ ผ่านขอ้บงัคบัและนโยบายที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ 
และบรษิัทโฮลดิง้ส ์เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ์ ส านักงานคปภ . และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ในช่วงเริ่มตน้ภายหลังการปรับ
โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และสมหุบ์ญัชีของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะเป็นบคุลากรชดุเดียวกบับรษิัทฯ โดยบรษิัทโฮลดิง้ส์
อาจพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานในบริษัทโฮลดิง้สต์ามความจ าเป็นและ
เหมาะสม หากบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปล่ียนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็นไปภ ายใตแ้ผนการ
ด าเนินธุรกิจดงัที่น าเสนอ โดยรายชื่อคณะกรรมการของของบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส ์ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือ
หุน้และการจดัการ สรุปได ้ดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส ์
ล าดับ ชื่อ ต าแหน่งในบริษัทฯ ต าแหน่งในบริษัทโฮลดิง้ส ์

1. นำยพิศษิฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร 
/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / กรรมกำร 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / กรรมกำร 

3. นำงสเุทพี อศัวะธนกลุ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร / กรรมกำร กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร / กรรมกำร 
4. นำยถวลัย ์วิรำนนท ์ กรรมกำร กรรมกำร 
5. นำงสณีุย ์ธีรำวิทยำงกรู กรรมกำร กรรมกำร 
6. นำงปรำณี ภำษีผล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

ตรวจสอบ 
7. นำงสภุำภรณ ์บรุพกศุลศรี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

ตรวจสอบ 
8. นำงพิไล เป่ียมพงศส์ำนต ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

ตรวจสอบ 
- 

 
นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารติดตามและก ากับดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถด าเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย
และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะด าเนินการใหบ้ริษัทโฮลดิง้สจ์ดัท านโยบายและกลไกการก ากับดูแลบริษัท
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ย่อยและบริษัทร่วม เช่น การจัดส่งบุคคลของบริษัทโฮลดิ ้งส์เข้า ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละบริษัทเท่าที่สามารถด าเนินการไดต้ามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ มีการ
ก าหนดกลไกการก ากับดูแลใหก้ารท ารายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัทย่อย และ /หรือบริษัทร่วม ตอ้งไดร้บัอนุมตัิโดยที่ประชมุ
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทโฮลดิง้สก์่อนการท ารายการดังกล่าว เป็นตน้ ทั้งนี ้การด าเนินการตาม
นโยบายดงักล่าวส าหรบับริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ ขึน้อยู่กับสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท
โฮลดิง้สแ์ละความเห็นชอบของผูร้ว่มทนุในอนาคตอีกดว้ย 
 
ส าหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทโฮลดิ ้งส์จะด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง  
เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี โดยจะก าหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงาน
ต่างๆ ใหค้รอบคลุมตามความเส่ียงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิง้ส ์และจะด าเนินการติดตามขอ้สังเกตที่ตรวจพบใน
รายงานผลการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
 
ในช่วงปี 2562 - 2564 บรษิัทฯ มีการตรวจสอบระบบควบคมุภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า ทุกไตรมาส โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ไตรมาสละ 1 ระบบ รวมถึงในบางช่วง บรษิัทฯ 
มีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายนอก เขา้มาตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ทัง้นี ้จากรายงานการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน พบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเคร่งครดัในการปฏิบัติตาม
ระบบงาน รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบ ซักถาม และติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของส านักงาน คปภ. นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามนโยบายและ
ขัน้ตอนท่ีก าหนดไวอ้ย่างครบถว้นถกูตอ้ง ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและไม่พบความ
เส่ียงหรือผลกระทบที่เป็นประเด็นอย่างมีสาระส าคญั 
 
โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จ านวน 10 ระบบ จากทัง้หมด 15 ระบบ โดยแบ่งเป็น 
การเป็นการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 จ านวน 4, 2, 2 และ 2 ระบบ ตามล าดบั อย่างไรก็ดี 
เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในที่ส  าคญัของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบนั บริษัทฯ จึงไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบ
ภายนอก เขา้มาตรวจสอบระบบควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัประกนัภยัซึ่งเป็นระบบที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซึง่
จะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และจะน าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2565 ต่อไป  
 
นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่
ส  านกังาน ก.ล.ต. ในไตรมาส 4 ปี 2564 และไดร้ายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 
16 ธันวาคม 2564 ซึ่งพบว่า บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้นถกูตอ้ง ส่งผลใหบ้รษิัทฯ 
มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและไม่พบความเส่ียงหรือผลกระทบที่เป็นประเด็นอย่างมีสาระส าคญั 
 
ส าหรบัระบบการควบคมุภายใน บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะด าเนินการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจ าปี โดยจะก าหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงานต่างๆ ใหค้รอบคลมุ
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ตามความเส่ียงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิง้ส ์และด าเนินการติดตามขอ้สงัเกตที่ตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ทัง้นี ้บริษัทโฮลดิง้สจ์ะน าระบบการ
ควบคุมภายในและแนวทางในการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์ร นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่น นโยบายการแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรีย น 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนั นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นโยบาย
ป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน นโยบายบรหิารความเส่ียงองคก์ร นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการลงทนุ กฎบตัรของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคู่มือการปฏิบตัิงาน มาปรบัใชใ้หเ้ป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทโฮลดิง้ส ์เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษัทโฮลดิง้สม์ีความเพียงพอและเหมาะสมตามหลักเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 

 
 

1.6 การด าเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
 
บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัตัง้บรษิทัโฮลดิง้สข์ึน้เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น โดยภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้และการจดัการ บรษิัทฯ วางแผนการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจดงันี ้ 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ 

 
 

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก 
กลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัทโฮลดิง้ส ์ไดแ้ก่ ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัประกนัภยั โดยกลุ่มธุรกิจดงักล่าวจะมีขนาดสินทรพัยร์วมกนั
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75.00 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทโฮลดิง้ส ์ประกอบดว้ย 3 สายธุรกิจดงันี ้
 

(1.1) ธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย (Non-life Insurance) 
บริษัทโฮลดิง้สจ์ะยงัคงมีธุรกิจหลกัเป็นการลงทนุในบริษัทฯ และจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
สรา้งมลูค่าเพิ่มต่อกิจการ  
 

(1.2) ธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ (International Insurance) 
บริษัทโฮลดิ ้งส์จะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัยไปยั ง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ที่มีศกัยภาพในการเติบโต
เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม 
 

(1.3) ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั (Insurance Related) 
บริษัทโฮลดิง้สจ์ะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจประกนัวินาศภยั ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ใหม้ีความแข็งแกรง่มากขึน้ 

 
ทัง้นี ้จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการออกกรมธรรม์
คุม้ครองผูป่้วยโควิดประเภท “เจอ-จ่าย-จบ” ในปี 2563 ซึ่งเป็นประกนัภยัที่บรษิัทมอบใหก้บัภาครฐั โดยผูเ้อาประกนัภยัจะ
เป็นบคุลากรทางการแพทย ์จ านวนกว่า 14,000 ราย จ านวนเบีย้ประกนัทัง้สิน้ 1.30 ลา้นบาท โดยในปี 2563 และ 2564 มี
การเคลมกรมธรรมด์งักล่าวแลว้เป็นจ านวน 1.23 ลา้นบาท และกรมธรรมด์งักล่าวไดห้มดอายุแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 
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2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรบัท ากรมธรรมด์งักล่าวอีกต่อไป ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญจากกรมธรรมป์ระเภทดังกล่าว ทั้งนี ้ส าหรบัผูท้ี่ถือกรมธรรม์อื่นๆ ในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังคงช าระค่าสินไหม
ทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบใุนกรมธรรม ์โดยสอดคลอ้งกบันโยบายที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด 
 
(2) กลุ่มธุรกิจอื่น 
กลุ่มธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรัพยร์วมกันไม่เกินรอ้ยละ 25.00 ของ
สินทรัพยร์วมของบริษัทโฮลดิง้ส ์โดยบริษัทโฮลดิง้สจ์ะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยั และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสงู เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 
ทัง้นี ้บรษิัทโฮลดิง้สย์งัคงมุ่งเนน้ในการลงทนุในบรษิัทท่ีท าธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยัเป็นหลกั เนื่องจากเป็นธุรกจิ
ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ 
พบว่า ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทโฮลดิง้ส์ยังไม่มีแผนในกำรลงทุนในธุ รกิจอื่น
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภยัและธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภยั โดยในอนำคตหำกบริษัทโฮลดิง้ส์
ตอ้งกำรลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิง้สจ์ะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่ใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมโดยมีควำมเส่ียงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรบัได ้และจะขออนุมัติกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวตำมกระบวนกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
ทัง้นี ้บริษัทโฮลดิง้สจ์ะควบคุมดูแลใหส้ดัส่วนกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินรอ้ยละ 25.00 ของสินทรพัยร์วม เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำ ากบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออก
ใหม่ (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยการลงทนุต่างๆ รวมถึงการลงทนุในธุรกจิใหม่ของบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส ์จะเป็นไปตาม
กรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทนุที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบรษิัทฯ และบรษิัท
โฮลดิง้ส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณใ์นเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภยั โดยกรอบนโยบายการ
ลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส์  รวมถึงภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้ บรษิัทโฮลดิง้สย์งัไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจหลกั อย่างไร
ก็ดี หากมีการเปล่ียนแปลง บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะปฏิบตัิตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
1.7 รายละเอียดขั้นตอนและก าหนดการของการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
 
รำยละเอียดขัน้ตอนและก ำหนดกำรของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำร
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนสำมำรถสรุปไดด้งันี ้ทัง้นีก้  ำหนดกำรดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบักำรจดัเตรียมเอกสำร
และกำรพิจำรณำของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

รายละเอียดขั้นตอนและก าหนดการของการเข้าท ารายการ 
ก าหนดการ ขั้นตอน 

24 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิ 
1. แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ และการจดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้ 
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้ง 
3. การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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ก าหนดการ ขั้นตอน 
4. การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง 
5. การเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ภายในเดือนมีนาคม 2565 บรษิัทฯ ขอความเห็นชอบเบือ้งตน้จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องดงัต่อไปนี  ้
1. แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
2. การน าหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิง้สเ์ข้าเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้ของบรษิัทฯ 
4 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ด าเนินการใหม้ีการจัดตัง้บริษัทโฮลดิง้ส ์ภายใตช้ื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน ์โฮล

ดิ ้งส์ จ ากัด (มหาชน)” ขึน้ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 10,000.00 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ภายในเดือนมีนาคม 2565 ที่ประชมุถือหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้สม์ีมติอนมุตัิ 
1. การเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรบัการแลกหุน้ของบรษิัทฯ 
2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ 
3. การท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัทฯ โดยการแลกหุ้น และการด าเนินการอื่นที่

เก่ียวขอ้ง 
4. การยื่นแบบค าขออนญุาตแสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยต์่อส านกังาน
ก.ล.ต. 

5. การยื่นแบบค าขอรบัหุน้สามัญของบริษัทโฮลดิง้สเ์ป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

โดยมีเงื่อนไขขึน้อยู่กบัการอนุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการโดย
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ภายในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทฯ ด าเนินการขออนุมตัิและความเห็นชอบจากคู่สญัญาประกันภยัและคู่สญัญา
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขหรือผ่อนผนัขอ้ก าหนดที่เก่ียวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงการ
ถือหุ้น (Change of Control) และการด าเนินการที่ เ ก่ียวข้องตามแผนการปรับ
โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 

28 เมษายน 2565 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิ 
1. แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้ง 
3. การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง 

ตน้เดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหลักทรัพยฯ์ แจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับโครงสรา้งการ ถือหุ้นและการ
จดัการ 

ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 
2565 

บริษัทโฮลดิง้สย์ื่นแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 
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ก าหนดการ ขั้นตอน 
ภายในเดือนตลุาคม 2565 บรษิัทโฮลดิง้สย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มกบัการท าค า

เสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายในเดือนตลุาคม 2565  
(ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนญุาต
จากส านกังาน ก.ล.ต.) 

บริษัทโฮลดิง้สท์  าค าเสนอซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของบรษิัทฯ จากผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท
ฯ โดยวิธีแลกหุน้ในอตัรา 1 หุน้สามญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สามญัของบริษัทโฮลดิง้ส ์
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 45 วนัท าการ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2565 

ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอซือ้หลกัทรพัย ์บรษิัทโฮลดิง้สด์  าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1. ยื่นรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรพัยต์่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
2. ยื่นขออนญุาตใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้สามญัของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายในเดือนธันวาคม 2565 1. บริษัทโฮลดิง้สจ์ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์(จ านวนทุนจด

ทะเบียนช าระแลว้จะขึน้อยู่กบัจ านวนหุน้ของบรษิัทฯ ที่ผูถื้อหุน้น ามาแลก) 
2. การจดทะเบียนหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และการเพิกถอนหุน้สามญัของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นผลส าเรจ็ 

3. รายงานการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ต่อ ส านกังาน คปภ. 
 
1.8 ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
  
1.8.1 ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรในครัง้นี ้บริษัทโฮลดิง้สจ์ะท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของ
บรษิัทฯ โดยกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อแลกกบัหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้
สำมัญของบริษัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งกำรแลกเปล่ียนหลักทรัพยด์ังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
 
อย่ำงไรก็ดี ในอนำคต บริษัทโฮลดิง้สอ์ำจปรบัเปล่ียนโครงสรำ้งของบริษัทฯ เพื่อใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 
กฎหมำย และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตำมแนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะค ำนึงถึงกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำน คปภ. 
และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 
 
1.8.2 ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ส ์
 
ในกรณีที่บริษัทโฮลดิง้สส์ามารถแลกหุน้ของบริษัทฯ ไดค้รบรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการทุกประการ (รำยละเอียดของฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนนิงำนปัจจุบนัของบริษัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ของรำยงำนฉบบันี)้ 
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ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ส ์
กรณีแลกหุ้นของบริษทัฯ ได้ร้อยละ 100.00 

กรณีแลกหุ้นของบริษทัฯ ได้ร้อยละ 100.00 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่  
(ลา้นบาท) 

113.34 77.90 472.23 

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 303.00 303.00 303.00 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) 0.37 0.26 1.56 

 
ในกรณีที่บริษัทโฮลดิง้สส์ามารถแลกหุน้ของบริษัทฯ ไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิง้สจ์ะรบัรูฐ้านะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ที่บริษัทโฮล
ดิง้สส์ามารถแลกหุน้ได ้เช่น หากบริษัทโฮลดิ ้งสส์ามารถแลกหุน้ของบริษัทฯ ไดร้อ้ยละ 75.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษัท บริษัทโฮลดิง้สจ์ะรบัรูฐ้านะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดส่วนรอ้ยละ  
75.00 ตามที่ปรากฏในตารางดงัต่อไปนี ้
 

ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ส ์
กรณีแลกหุ้นของบริษทัฯ ได้ร้อยละ 75.00 

กรณีแลกหุ้นของบริษทัฯ ได้ร้อยละ 75.00 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2564 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่  
(ลา้นบาท) 

85.00 58.43 354.17 

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 303.00 303.00 303.00 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) 0.28 0.19 1.18 

 
1.8.3 ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส ์
 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เลือกที่จะน าหุน้ที่ตนถืออยู่ไปแลกกบัหุน้ของบริษัทโฮลดิง้สต์ามแผนการปรบัโครงสรา้งการ
ถือหุน้และการจดัการ การแลกหุน้ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เนื่องจากภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง ผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ จะกลายเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งยงัคงมีขอบเขตการด าเนินธุรกิจและฐานะทางการเงนิและผล
การด าเนินงานเหมือนบรษิัทฯ ก่อนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ ประกอบกบับริษัทโฮลดิง้สจ์ะยงัไม่ไดเ้ริ่ม
เขา้สู่ธุรกิจใหม่  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เลือกที่จะไม่น าหุน้ท่ีตนถืออยู่ไปแลกกบัหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้ส ์ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะยงัคงเป็นผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ ต่อไป และอาจไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี ้
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1. ผูถื้อหุน้จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ และไม่มีราคาตลาดอา้งอิง เนื่องจากหุน้ของบรษิัทฯ จะถกู
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายหลังการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการ
จดัการ 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากก าไรจากการซือ้ขายหุน้ (Capital Gain) จากเดิมที่ไดร้บั
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรบัการขายหุน้ในตลาดหลักทรพัยฯ์ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น จากเดิมที่ไดร้ับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ส าหรับการขายหุ้นในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ซึ่งมีบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน 

3. ผูถื้อหุน้ไม่สามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทโฮลดิง้สใ์นอนาคต (หากมี) และจ ากดั
ความเส่ียงและผลตอบแทนที่เกิดจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ เท่านัน้  

4. ผูถื้อหุน้มีขอ้จ ากัดในการไดร้บัข่าวสารหรือขอ้มลูของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยไดร้บัในฐานะหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. ผูถื้อหุน้มีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจและตรวจสอบการควบคมุการบรหิารงานของบรษิัทโฮลดิง้ส์ 
6. ในกรณีที่บริษัทโฮลดิง้ส์เริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ไดแ้ลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจใหม่ดงักล่าว โดยจะไดร้บัเงินปันผลจากบรษิัทฯ เท่านัน้ 
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีที่เกิดจากการแลกหุน้ เนื่องจากเป็นการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจของบริษัทฯ 
และราคาในการแลกหุน้เท่ากบัราคาตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละราย จึงท าใหไ้ม่มีก าไรจากการแลกหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
นิติบุคคลแต่ละรายขายหุน้ของบริษัทโฮลดิง้สใ์นอนาคต จะตอ้งค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคลโดยใชต้น้ทุนเดิมที่ไดม้าซึ่ง
หุน้ของบริษัทฯ เท่านัน้ โดยไม่สามารถใชร้าคาตลาดของหุน้บริษัทฯ ณ วนัที่ท  าการแลกหุน้เป็นตน้ทุนใหม่ของหุน้บริษัท
โฮลดิง้สไ์ด ้ 
 
1.8.4 ปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพยแ์ละการเพิกถอนหลักทรัพย ์และความเหน็ชอบของ
คู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานก ากับดูแลทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สญัญาซึ่งจะขึน้อยู่กับขอ้ตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสญัญา และหน่วยงานก ากับ
ดแูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึง ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  
 
นอกจากนี ้จ านวนหุน้ท่ีบรษิัทโฮลดิง้สถื์ออยู่ในบรษิัทฯ ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ ตอ้งท าใหบ้รษิัทฯ มี
ลกัษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทโฮลดิง้ส ์ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
รบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 
การด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการของบริษัทฯ ไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมายประกัน
วินาศภัยและกฎเกณฑต์่าง ๆ ของส านักงาน คปภ. และไม่เขา้ข่ายที่จะตอ้งขอความเห็นชอบจากส านกังาน คปภ. โดย
บรษิัทฯ มีหนา้ที่เพียงรายงานการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ตามแบบที่ก าหนดต่อส านกังาน คปภ. เท่านัน้ 
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2. ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
2.1 ความสมเหตสุมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
 
2.1.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  
 
บริษัทฯ มีควำมประสงคท์ี่จะปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร เพื่อด ำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ (1) เพิ่มควำมคล่องตวัในกำรขยำยธุรกิจ 
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ และลดขอ้จ ำกัดดำ้นกำรลงทุน  (2) เพื่อใหส้ำมำรถแบ่งแยกขอบเขตและกำร
บริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน และ (3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ  (รำยละเอียด
ของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรซึ่งปรำกฏตำมส่วนท่ี 1 หวัขอ้ที่ 1.2 ของรำยงำนฉบบันี)้ 
 
เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีควำมส ำคัญและมีส่วนเก่ียวข้องกับสิทธิ
ประโยชนข์องประชำชน จึงมีกำรก ำกับดูแล โดยส ำนักงำน คปภ. เพื่อใหธุ้รกิจประกันวินำศภัยมีกำรบริหำรควำมเส่ียง 
รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อ
สินทรพัยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 140.00 ขอ้ก ำหนดใหบ้รษิัทฯ ไม่สำมำรถลงทนุในตรำ
สำรทนุในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้หมดเกินรอ้ยละ 30.00 ของสินทรพัยล์งทนุของบรษิัทฯ หรือ ขอ้ก ำหนดใหบ้รษิัท
ฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจ ำกัดได้เกินรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนตรำสำรทุนที่
ออกจ ำหน่ำยทัง้หมดของบรษิัทจ ำกดั เป็นตน้ 
 
ดังนั้น กำรปรบัโครงสรำ้งบริษัทฯ ใหเ้ป็นรูปแบบกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น จะท ำใหบ้ริษัทโฮลดิง้ส์
สำมำรถลงทนุโดยกำรถือหุน้ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และมีควำมคล่องตวัในกำรขยำยกำรลงทนุในธุรกิจอืน่
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำวและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิัทโฮลดิง้ส ์โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ  รวมถึงบริษัทฯ จะ
สำมำรถลงทนุในสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในขอ้ก ำหนดดงักล่ำว ส่งผลใหก้ำรขยำยธุรกิจหรือกำรลงทุนของบรษิัทฯ 
สำมำรถท ำไดห้ลำกหลำยและไม่จ ำกดั  
 
2.1.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ

จัดการซึ่งรวมถึงการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ข้อดขีองการเข้าท ารายการ 
 
(1) ลดขอ้จ ากดัในการลงทนุ เพื่อการบรหิารจดัการเงินสดส่วนเกิน 
เนื่องจำกปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลโดย ส ำนักงำน คปภ. 
เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินสดส่วนเกินผ่ำนกำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม
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ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดอ้ย่ำงจ ำกดั อำทิ ที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ จะตอ้งด ำรงเงินกองทนุตำมที่ส ำนกังำน คปภ. 
ก ำหนด ดงันี ้ 
 

ข้อมูลเงนิกองทุน และอตัราสว่นความเพียงพอของเงนิกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) 
รายละเอียด 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 

ตามเกณฑท์ีส่ านักงาน คปภ. ก าหนด/1 
เงินกองทนุ (ลำ้นบำท) ไม่นอ้ยกวำ่ 

30.00 
ไม่นอ้ยกวำ่ 

30.00 
ไม่นอ้ยกวำ่ 

30.00 
อตัรำส่วนควำมเพยีงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy 
Ratio : CAR) (รอ้ยละ) 

ไม่นอ้ยกวำ่ 
140.00 

ไม่นอ้ยกวำ่ 
120.00 

ไม่นอ้ยกวำ่ 
120.00 

ข้อมูลของบริษทัฯ ทีเ่กิดขึน้จริงช่วงทีผ่่านมา/2 
เงินกองทนุ (ลำ้นบำท)/3 2,076.64 2,469.08 2,523.60 
อตัรำส่วนควำมเพยีงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy 
Ratio : CAR) (รอ้ยละ) 

236.26 287.35 286.84 

หมายเหตุ : /1 อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดเงินกองทนุ 
รวมทัง้ หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขในการค านวณเงินด ารงกองทุนของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562 ก าหนดการด ารง
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 120.00 ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 จนถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 140.00 ตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

/2 อา้งอิงตามขอ้มูลอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR) จากสมาคมประกนัวินาศภยัไทย ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2564 
และแบบเปิดเผยขอ้มูล เรือ่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษัทประกนัวินาศภยั (แบบ ปผว. 1) ของบริษัทฯ 

/3 เงนิกองทนุทีส่ามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมดทีร่ายงานตามกรอบการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (Risk Based Capital) 

 
ทัง้นี ้ตัง้แต่ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป บริษัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 
Adequacy Ratio : CAR) ไม่นอ้ยกว่ำ 140.00 ตำมที่ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ไม่สำมำรถลงทนุในตรำ
สำรทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจ ำกัดได้เกินรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนตรำสำรทุนที่ออกจ ำหน่ำยทั้งหมดของบริษัท
จ ำกดันัน้1  บรษิัทฯ ไม่สำมำรถลงทนุในตรำสำรทนุต่ำงประเทศที่ออกโดยนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศแต่
ละรำยไดเ้กินรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนตรำสำรทุนที่ออกจ ำหน่ำยทัง้หมดของผูอ้อกนัน้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำ
สำรทนุในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้หมดเกินรอ้ยละ 30.00 ของสินทรพัยล์งทนุของบรษิัทฯ2  นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงั
ไม่สำมำรถลงทุนในสินทรพัยบ์ำงประเภทตำมที่ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยใ์นประเทศ หรือไม่ไดอ้ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อยตำม
ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือไม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ รวมทัง้หมดไดเ้กินรอ้ยละ 5.00 
ของสินทรพัยล์งทนุของบรษิัทฯ  
 

 
1 เวน้แต่กำรถือตรำสำรทนุเพ่ือกำรประกอบธุรกิจอ่ืน และตรำสำรทนุที่ออกโดยบริษัท กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั 
2 เวน้แต่กำรลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจ ำกัดที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยใ์นประเทศ โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
คปภ. 
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กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะของบริษัทโฮลดิง้สจ์ึงสำมำรถลดขอ้จ ำกัดดำ้นกำรลงทุนดงักล่ำวได้  โดยบริษัทโฮลดิง้สจ์ะ
สำมำรถน ำเงินปันผลของบริษัทฯ ไปบริหำรจดักำรกำรลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำวและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้สไ์ด้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
(Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบรษิัทฯ  
 
(2) ลดขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจอื่น 
เนื่องจำกปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลโดย ส ำนักงำน คปภ. 
เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง รวมถึงขอบเขตในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม ท ำใหก้ำร
ลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทฯ สำมำรถท ำไดอ้ย่ำงจ ำกัด ทัง้นีต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเรื่อง กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวิ นำศภัย บริษัทฯ สำมำรถประกอบธุรกิจอื่นที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกนัวินำศภยัไดเ้พียงไม่ก่ีประเภท อำทิ กำรใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์กำรใหบ้รกิำรดำ้นงำนสนับสนุน
แก่ผูอ้ื่น กำรประกอบธุรกิจเก่ียวกับหลกัทรพัย ์กำรลงทุนถือหุน้ในธุรกิจประกันภยัในต่ำงประเทศ กิจกำรสถำนพยำบำล 
กิจกำรที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจประกนัภยั เป็นตน้ รวมถึงยงัมีขอ้ก ำหนดกฎเกณฑเ์รื่องสดัส่วน
กำรถือหุน้เพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่น เช่น มูลค่ำรวมของตรำสำรทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นเพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่นรวมกัน
ทัง้หมดตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัท เป็นตน้  
 
ดงันัน้ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งตำมแผนกำรดงักล่ำว ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะมีสิทธิในกำรเขำ้ถือหุน้ของบริษัทโฮล
ดิง้สผ่์ำนวิธีกำรแลกหุน้ในอตัรำ 1 หุน้ของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้ของบรษิัทโฮลดิง้ส ์โดยบรษิัทโฮลดิง้สด์งักล่ำวจะสำมำรถขยำย
กำรลงทนุในธุรกิจอื่นไดโ้ดยไม่ติดขอ้จ ำกดัของธุรกิจประกนัวินำศภยั ซึ่งถกูก ำกบัโดยส ำนกังำน คปภ. ท ำใหบ้รษิัทโฮลดิง้ส์
สำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงบริษัท
ประกันภยัอื่นที่ด  ำเนินธุรกิจภำยใตโ้ครงสรำ้งบริษัทโฮลดิง้ส ์อำทิ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) หรือ บริษัท 
เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 
 
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุน้ บริษัทโฮลดิง้สม์ีเป้ำหมำยในกำรด ำรงสัดส่วนของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภยัใหม้ีขนำดสินทรพัยร์วมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทโฮลดิง้ส ์และกลุ่มธุรกิจอื่นที่
นอกเหนือจำกธุรกิจประกันภยัใหม้ีขนำดของสินทรพัยร์วมกันไม่เกินรอ้ยละ 25.00 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทโฮลดิง้ส ์
โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะพิจำรณำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทนุในธุรกิจที่ส่งเสรมิธุรกิจประกนัภยั และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทน
สูง เพื่อสรำ้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว ทั้งนี ้บริษัทโฮลดิง้สย์ังคงมุ่งเนน้ในกำรลงทุนในบริษัทที่ท  ำธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยัเป็นหลกั เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่มคีวำมเชี่ยวชำญโดยตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และ
กำรจดักำร รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของบรษิัทฯ พบว่ำ ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ บรษิัท
โฮลดิง้สย์งัไม่มีแผนในกำรลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยและธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย โดยในอนำคตหำกบริษัทโฮลดิง้สต์อ้งกำรลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิง้สจ์ะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่ให้
ผลตอบแทนที่เหมำะสมโดยมีควำมเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้และจะขออนุมัติกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวตำม
กระบวนกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะควบคมุดแูลใหส้ดัส่วนกำรลงทนุในธุรกิจอื่นไม่เกนิ
รอ้ยละ 25.00 ของสินทรพัยร์วม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขอ
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อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยกำรลงทุนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ ้งส์ จะเป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน และแผนกำรลงทุนที่พิจำรณำโดย
คณะกรรมกำรกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชำญและมีประสบกำรณใ์นเรื่องกำร
ลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบำยกำรลงทุน และแผนกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส์ รวมถึงภำยในระยะเวลำ 12 เดือนภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้บริษัทโฮลดิง้สย์งั
ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจหลกั อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเปล่ียนแปลง บริษัทโฮลดิง้สจ์ะปฏิบตัิตำมเกณฑแ์ละ
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 
ส ำหรบัแหล่งเงินทนุท่ีบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะใชใ้นกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสรมิธุรกิจประกันภยั และ /หรือ ธุรกิจอื่น จะมำจำกเงิน
ปันผลที่ไดร้บัจำกบริษัทฯ ในอนำคต ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40.00 ของก าไร
หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และการจ่ายเงินปันผลไม่ตอ้งขออนุมตัิจากส านักงาน คปภ. โดยในรอบผลประกอบการปี 
2562 – 2564 บรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 60.60 ลา้นบาท 60.60 ลา้นบาท และ 212.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รอ้ยละ 52.20 รอ้ยละ 77.26 และ
รอ้ยละ 43.77 ในปี 2562 – 2564 ตามล าดบั อย่างไรก็ดีเงินปันผลที่บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะไดร้บัจากบริษัทฯ ในอนาคตของ ยงั
มีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงจ านวนหุน้ที่บริษัทโฮลดิง้สจ์ะถือหุน้ในบรษิัทฯ ภายหลงั
จากการเขา้ท ารายการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ในครัง้นี  ้
 
(3) สามารถบรหิารความเส่ียงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกจิไดอ้ยา่งชดัเจน 
กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะท ำใหบ้รษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน และสำมำรถบรหิำรควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจประกัน
วินำศภยั ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดแูลของส ำนกังำน คปภ. ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง
กำรถือหุ้นและกำรจัดกำร (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวขอ้ที่ 1.6 ของรายงานฉบับนี)้ โดยบริษัทโฮลดิง้สย์ัง
สำมำรถพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเส่ียงที่สงูกว่ำ หรือต ่ำกว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจประกนัภยัในสดัส่วนที่เหมำะสม
เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่มั่นคงและสงูขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ  
 
อย่ำงไรก็ตำมส ำหรบักำรลงทุนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส ์จะเป็นไปตำมกรอบ
นโยบำยกำรลงทุน และแผนกำรลงทุนที่พิจำรณำและกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทโฮล
ดิง้ส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชำญและมีประสบกำรณใ์นเรื่องกำรลงทนุและธุรกิจประกนัภยั โดยกรอบนโยบำยกำรลงทุน 
และแผนกำรลงทนุดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส์ 
 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูถื้อหุน้มีควำมประสงคท์ี่จะถือหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจประกนัวินำศภยัต่อไปภำยหลงัจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำวก็สำมำรถกระท ำได ้โดยอำจพิจำรณำถึงขอ้ดอ้ยและควำมเส่ียงเพิ่มเติมจำกผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้กรณีอนุมัติกำรเพิกถอนหลักทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน และไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้  (รายละเอียด
ปรากฎตามส่วนที ่1 หวัขอ้ที ่2.2 ของรายงานฉบบันี)้   
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(4) เป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุในธุรกิจหลายประเภท 
ปัจจบุนับรษิัทฯ จะมีกำรประกอบธุรกิจและมีรำยไดห้ลกัจำกธุรกิจประกนัวินำศภยัเท่ำนัน้ ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง
กำรถือหุน้บริษัทโฮลดิง้สจ์ะสำมำรถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภยัได ้ดงันัน้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้แบบเดิมจะท ำให้บรษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถบรหิำรและกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทนุไป
ยงัธุรกิจเก่ียวเนื่องกบัประกันภยั หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งจะเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงและลดกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำก
ธุรกิจประกนัวินำศภยั ในกรณีเกิดควำมผนัผวนของสภำวะอตุสำหกรรมประกนัวินำศภยั 
 
(5) สามารถบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economics 

of Scale) ไดใ้นอนาคต 
ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้บรษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถบรหิำรจดักำรและใชท้รพัยำกรและควำมเชี่ยวชำญที่มอียู่
ใหเ้กิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economics of Scale) และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยในอนำคตอำจตัง้
หน่วยงำนเพื่อใหก้ำรสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น กำรใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำร
กำรเงิน บญัชีและกำรลงทุน กำรใหบ้รกิำรสรรหำและพฒันำบุคลำกร กำรใหบ้ริกำรดำ้นงำนกฎหมำย เป็นตน้ ซึ่งจะท ำให้
บริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถพฒันำศกัยภำพ และ/หรือ สรรหำ พนกังำนและทรพัยำกรต่ำงๆ ใหม้ีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญในแต่
ละดำ้นอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทโฮลดิง้สแ์ละบรษิัทในเครือ 
 
นอกจำกนีโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรบริหำรงำนภำยหลังจำกแผนกำรปรับโครงสรำ้งดังกล่ำว ท ำใหบ้ริษัทโฮลดิง้ส์
สำมำรถวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยธุรกิจ และ/หรือ รำยบรษิัท ไดอ้ย่ำงชดัเจนยิ่งขึน้ โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะสำมำรถ
น ำผลกำรวิเครำะหด์งักล่ำวไปพฒันำและปรบัปรุงแผนกลยทุธข์องบรษิัทโฮลดิง้สแ์ละบรษิัทในเครือต่อไปไดใ้นอนำคต  
 
ข้อดอ้ยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
(1) มีภาระค่าใชจ้่ายและคา่ใชจ้่ายในการเขา้ท ารายการของบรษิัทโฮลดิง้สท์ี่เพิ่มขึน้ 
ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร  โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทโฮล
ดิง้สจ์ะยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบักำรบริหำรงำนของบรษิัทฯ โดยกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้สส่์วนใหญ่จะเป็นกรรมกำร
ชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะก ำกบัดูแลและบรหิำรงำนทัง้บริษัทโฮลดิง้สแ์ละบริษัทฯ ควบคู่กัน และจ ำนวนคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะเท่ำกนักบับรษิัทฯ โดยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษิทั
โฮลดิง้สจ์ะก ำกับดูแลธุรกิจประกันวินำศภยั ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ ผ่ำนขอ้บงัคบัและนโยบำยที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ 
และบริษัทโฮลดิง้ส์ นอกจำกนี ้ในช่วงเริ่มตน้ภำยหลังกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และสมหุบ์ญัชีของ
บริษัทโฮลดิง้สจ์ะเป็นบุคลำกรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดว้ยเหตุนี ้จะท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยดำ้นบุคลำกร และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพิ่มขึน้ปีละประมำณ 10.00 ลำ้นบำท ทั้งนี ้บริษัทโฮลดิง้สอ์ำจ
พิจำรณำปรบัเปล่ียนโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรบริหำรงำนในบริษัทโฮลดิง้สต์ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
หำกบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปล่ียนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยงัคงเป็นไปภำยใตแ้ผนกำรด ำเนินธุรกิจ
ดงัที่จะกล่ำวต่อไป 
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เนื่องจำกบริษัทโฮลดิ ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ ้นใหม่ และมีสถำนะเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทฯ ท ำให้
คณะกรรมกำรของบรษิัทโฮลดิง้สม์ีหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบแยกต่ำงหำกจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ โดยคณะกรรมกำร
ของบริษัทโฮลดิง้สม์ีหนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำย วำงกรอบแนวทำง และก ำหนดหลกัเกณฑใ์นดำ้นต่ำงๆ ของบริษัทโฮล
ดิง้สใ์ห้เหมำะสม ดังนั้นบริษัทโฮลดิง้สจ์ึงมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยจะเป็นกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนต่อเมื่อมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ /หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำร
ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ท่ำนัน้ โดยอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวจะเป็นอตัรำเดียวกนั
กับบริษัทฯ โดยจ่ำยตำมจ ำนวนครัง้ที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ทั้งนี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บักำร
อนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทโฮลดิง้ส์ ส ำหรบัผูบ้ริหำรที่จะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ในบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส์ จะ
ไม่ไดร้บัเงินเดือนเพิ่มเติมจำกบรษิัทโฮลดิง้ส ์
 
นอกจำกนีก้ำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำวยงัท ำใหบ้ริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้สม์ีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจำกค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมปกต ิเช่น ค่ำจำ้งที่ปรกึษำ ค่ำจดทะเบียน
กบัหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นตน้ โดยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวคิดเป็นประมำณ 10.00 ลำ้นบำท  
 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทโฮลดิง้สไ์ดจ้ดัตัง้ขึน้และสำมำรถด ำเนินกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมตำมแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้แลว้ คำดว่ำจะสำมำรถท ำใหบ้รษิัทโฮลดิง้สม์ีรำยไดแ้ละผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในส่วนของธุรกิจ
อื่นเพื่อมำชดเชยภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ดังกล่ำวได้ รวมถึงในกรณีที่ บริษัทโฮลดิง้ส์สำมำรถบริหำรจัดกำรและใช้
ทรพัยำกรและควำมเชี่ยวชำญที่มีอยู่ใหเ้กิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economics of Scale) อำจท ำใหม้ีผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ไดอ้ีกดว้ย 
 
(2) มีขัน้ตอนในการบรหิารจดัการเพิม่ขึน้ 
จำกแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร จะท ำใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้สม์ีโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
และกำรบรหิำรงำนเช่นเดียวกัน โดยจะมีคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยเพื่อก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงมีขัน้ตอน
ในกำรก ำกบัดแูลซึ่งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัและนโยบำยที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิง้ส ์และเป็นไปตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำน คปภ. และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ใน
กรณีที่บรษิัทฯ ในฐำนะบรษิัทย่อยของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีส ำคญั อำทิ กำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั เป็นตน้ อำจจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำขอ
อนุมตัิทัง้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ส ์หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท
โฮลดิง้ส ์(แลว้แต่กรณี) ท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรมีขั้นตอนในกำรพิจำรณำอนุมัติเพิ่มขึน้ รวมถึงมีระยะเวลำที่ใชใ้นกำร
พิจำรณำที่เพิ่มขึน้ดว้ย ขัน้ตอนและระยะเวลำที่เพิ่มขึน้ดงักล่ำวอำจท ำใหบ้ริษัทฯ มีขอ้เสียเปรียบในกำรแข่งขนัเมื่อเทียบ
กบับรษิัทประกนัภยัอื่นที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรในรูปแบบโครงสรำ้งกำรถือหุน้เดียวกนันี้ 
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(3) ความเส่ียงในการท ารายการไม่ส าเรจ็จากกระบวนการจดทะเบยีนหลกัทรพัยแ์ละการเพกิถอนหลกัทรพัย ์ และความ
เห็นชอบของคู่สญัญาอื่น ๆ และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เก่ียวขอ้ง 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้ง
ไดร้บัควำมเห็นชอบหรือยินยอมจำกคู่สญัญำซึ่งจะขึน้อยู่กับขอ้ตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสญัญำ และหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ นอกจำกนี ้จ ำนวนหุน้ที่บริษัทโฮลดิง้สถื์ออยู่ใน
บริษัทฯ ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้ ตอ้งท ำใหบ้ริษัทฯ มีลกัษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ของบริษัทโฮลดิง้ส ์ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรือหุน้บรุิมสิทธิเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันัน้ในกรณีที่บรษิัทฯ และ/หรือ บรษิัทโฮลดิง้ส ์ไม่ไดร้บักำรอนุมตัิ 
หรือ ไดร้บัควำมยินยอมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ หรือ มีจ ำนวนหุน้ในบริษัทโฮลดิง้สไ์ม่ถึงเกณฑท์ี่ก ำหนด อำจท ำให้
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไม่ส ำเรจ็ได ้ 
 
ปัจจุบันบริษัทฯ ไดห้ำรือกับหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวขอ้งในเบือ้งตน้  ไดแ้ก่ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ 
โดยหำกหน่วยงำนก ำกับดูแลดงักล่ำวใหค้วำมเห็นชอบต่อแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรโดยก ำหนด
เงื่อนไขที่ส  ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 
คณะกรรมกำรบริษัทจะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้อีกครัง้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งตำมเงื่อนไข
ดงักล่ำวได ้นอกจำกนีก้ำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำวไม่เขำ้ข่ำยที่จะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำก ส ำนกังำน คปภ. และไม่ขดัหรือ
แยง้กบักฎหมำยประกนัวินำศภยัและกฎเกณฑต์่ำง ๆ ของส ำนักงำน คปภ. โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูเก่ียวกบัแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงักล่ำวใหส้ ำนกังำน คปภ.  ทรำบ และไดห้ำรือในเบือ้งตน้กบัส ำนกังำน คปภ. แลว้  
 
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำกำรเขำ้ท ำรำยกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ท่ีผ่ำนมำของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
พบว่ำมีบริษัทจดทะเบียนที่ท  ำรำยกำรในลักษณะคลำ้ยคลึงกันกับบริษัทฯ และสำมำรถด ำเนินกำรขออนุมัติจำกทำง
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ ไดเ้รียบรอ้ยแลว้  
 
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ยงัคงเป็นไปตำม
ก ำหนดกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรที่วำงไว ้(ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หวัขอ้ 1.7 ของรำยงำน
ฉบบันี)้ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรเพื่อแจง้ และ/หรือ ขอควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำต่ำงๆ และหน่วยงำน
ก ำกับดูแลที่เก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำมกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรือยินยอมดงักล่ำวขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคู่สญัญำต่ำงๆ และ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งเป็นส ำคญั 
 
(4) ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบรษิัทโฮลดิง้สไ์ม่เป็นไปตามคาดการณ ์
ในกรณีที่บริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแลกหุน้ของบริษัทฯ ไดค้รบรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเหมือนกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรทุกประกำร อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถ
แลกหุน้ของบริษัทฯ ไดน้อ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิง้สจ์ะรบัรู ้
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ลดลงตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีบรษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแลกหุน้ได้ 
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ทัง้นีท้ี่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท
โฮลดิง้สจ์ำกปัจจยัของจ ำนวนหุน้ท่ีบรษิัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแลกหุน้ได ้โดยเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ไดด้งันี ้

 
ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทโฮลดิง้ส ์

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 
(1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564) 

กรณีแลกหุ้น
ได้ร้อยละ 
100.00 

กรณีแลกหุ้น
ได้ร้อยละ 

75.00 

กรณีแลกหุ้น
ได้ร้อยละ 

50.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ (ลำ้นบำท) 472.23 354.17 236.11 
จ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (ลำ้นหุน้) 303.00 303.00 303.00 
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (บำท) 1.56 1.17 0.78 

 
2.2 ความสมเหตสุมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
2.2.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิัทฯ ตำมนยัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 
34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของบรษิัท
จดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) บรษิัทฯ 
จะด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้สใ์นรูปแบบบริษัทมหำชนจ ำกดั ภำยใตช้ื่อ “บริษัท ไทยวิวฒัน ์โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)” 
(“บรษิัทโฮลดิง้ส”์) เพื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุเพื่อแลกกบัหุน้ของบรษิัทฯ ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้ส ์และภำยหลงักำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลักทรัพยเ์สร็จสิน้ บริษัทโฮลดิง้ส์จะด ำเนินกำรยื่นขอน ำหุ้นสำมัญของบริษัทโฮลดิง้ส์เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ แทนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเวลำเดียวกนั (รายละเอยีดของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ และการ
เพกิถอนหลกัทรพัย์จากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ปรากฏตามหวัขอ้ 1.2 ของรายงานฉบบันี)้ 

 
ดังนั้นกำรเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จของ
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงักล่ำว รวมถึงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในวำระกำรขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร โดยวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  อย่ำงไรก็ตำม หำก
ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือประกำศดงักล่ำวในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัคะแนนเสียงที่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใหก้ำรไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยคะแนนเสียงตำมที่ขอ้บังคบั
หรือประกำศฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นก ำหนด ตำมนัยประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง แนว
ทำงกำรเพิกถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 
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2.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ข้อดี 
(1)  ลดภำระค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทฯ 
 กำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ สำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำรงสถำนะ

เป็นบรษิัทจดทะเบียน เช่น ค่ำธรรมเนียมรำยปี เป็นตน้ ท ำใหบ้รษิัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึน้ โดยขอ้ดีจำกกำรลด
ภำระค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะส่งผลดี เฉพำะในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ของบรษิัทโฮลดิง้สแ์ละยงัคงถือหุน้
ของบรษิัทฯ ต่อไปภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้เท่ำนัน้ เนื่องจำกบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะด ำรงสถำนะเป็นบรษิัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไปแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทโฮลดิง้สจ์ะยงัคงตอ้งมีภำระค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ด ำรงสถำนะเป็นบรษิัทจดทะเบียนต่อไป 

 
ข้อด้อย 
(1)  ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 กำรเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ จะท ำใหบ้ริษัทฯ 

สิน้สดุกำรไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เช่น โอกำสในกำรระดมทุนผ่ำนตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบต่ำงๆ  กำรไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลที่ไดร้บัจำกบริษัทไทยหรือกองทุนรวมมำรวมเป็น
รำยไดใ้นกำรค ำนวณเพื่อเสียภำษี (ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด) เป็นตน้  

 
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังกำรขอเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ จะยังคงด ำเนินธุรกิจหลัก ตำมที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคือธุรกิจประกันวินำศภัยต่อไป 
และ บริษัทฯ ยังคงมีช่องทำงกำรระดมทุนอื่น เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจและขยำยกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคตนอกเหนือจำกกำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพยฯ์ เช่น กำรระดมทุนผ่ำนบริษัทโฮลดิง้สซ์ึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ กำรกูเ้งินจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกหุน้กู้ 
ดงันัน้ คำดว่ำบริษัทฯ จะยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตไดต้่อไป โดยไม่ไดร้บัผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัจำกกำรสิน้สดุสถำนะกำรเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 
2.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
กรณีอนุมตัิการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และตอบรับค าเสนอซือ้ 
 
ข้อดี 
(1)  ผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้จะยงัคงถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยต์่อไป 
 ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะยงัคงไดร้บัประโยชนจ์ำกสถำนะของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ สภำพคล่อง

ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยผ่์ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ โอกำสไดร้บัผลตอบแทนจำกกำลงทุนในรูปแบบก ำไรจำกกำรขำย
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หุน้ (Capital Gain) ผ่ำนกำรขำยหุน้ผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ สิทธิประโยชนก์ำรได้รบัยกเวน้ภำษีที่เกิดจำกก ำไรจำก
กำรขำยหุน้ (Capital Gain Tax) ของผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดำ กำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำร เป็นตน้ 

 
(2)  มีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในอนำคต 
 ผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้จะสำมำรถแลกหุน้เพื่อถือหุน้ในบรษิัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มีแผนในกำรขยำยธุรกิจ

จำกเดิมที่ประกอบธุรกิจประกันวินำศภยัเพียงอย่ำงเดียวไปประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน และรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ใน
อนำคต ทั้งนีผู้ ้ถือหุ้นควรพิจำรณำข้อดี  ข้อดอ้ย และควำมเส่ียงในกำรเข้ำท ำรำยกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้น
ประกอบกำรพิจำรณำ (รายละเอยีดปรากฏตามส่วนที ่1 หวัขอ้ที ่2.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

 
ข้อด้อย 
(1)  มีควำมเส่ียงหำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทโฮลดิง้สไ์ม่เป็นไปตำมกำรคำดกำรณ ์
 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัจดทะเบียน และตอบรบัค ำเสนอซือ้ของ

บริษัทโฮลดิง้สจ์ะท ำให้ผู้ถือหุ้นกลำยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส ์ ซึ่งในอนำคตจะมีกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่
นอกเหนือจำกธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคือธุรกิจประกันวินำศภัย ดังนั้นในกรณีที่บริษัทโฮลดิง้ส์มีกำรขยำยกิจกำร
เพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจอื่นไม่เป็นไปตำมกำรคำดกำรณ ์จะท ำใหผู้ถื้อหุน้มีควำม
เส่ียงจำกผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทโฮลดิง้สใ์นอนำคต  

 
กรณีอนุมตัิการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และไม่ตอบรับค าเสนอซือ้ 
ขอ้ดี 
(1)  ไม่ไดร้บัควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทโฮลดิง้ส ์
 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้อนุมตัิกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัจดทะเบียน และไม่ตอบรับค ำเสนอซือ้

ของบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะท ำใหผู้ถื้อหุน้ยงัคงสำมำรถถือหุน้ในบรษิัทฯ ซึ่งด ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยัต่อไป โดยไม่ไดร้บั
ผลกระทบกำรจำกด ำเนินงำนและกำรขยำยกิจกำรเพื่อไปลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องของบรษิัทโฮลดิง้ส ์นอกจำกนี ้
ผูถื้อหุน้อำจมีโอกำสไดร้บัเงินปันผลจำกก ำไรสะสมของบริษัทฯ หรือผลประกอบกำรในอนำคตตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯ  

 
ขอ้ดอ้ย 
(1)  ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
 ภำยหลงัหุน้ของบริษัทฯ พน้จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จะไม่

สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัทฯ ผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้ีกต่อไป ส่งผลใหไ้ม่มีรำคำตลำดอำ้งอิงในกำรซือ้
ขำยและท ำใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ อำจขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษิัทฯ 

 
(2) ขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 
 ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้ของบริษัทฯ ที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจะถูกจ ำกัดในรูปของเงินปันผล ขณะที่โอกำสที่ผูถื้อ

หุน้จะไดร้บัผลตอบแทนจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain) ที่เกิดขึน้จำกส่วนต่ำงของรำคำซือ้ขำยหุน้อำจ
ลดลง เนื่องจำกหุน้ของบรษิัทฯ ไม่มีตลำดรองในกำรซือ้ขำยและไม่มีรำคำตลำดอำ้งอิงในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย  ์
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ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
โดยในรอบผลประกอบการปี 2562 – 2564 บรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ 0.20 บาทต่อหุน้ 0.20 บาทต่อหุน้ 
และ 0.70 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รอ้ยละ 
52.20 รอ้ยละ 77.26 และรอ้ยละ 43.77 ในปี 2562 – 2564 ตามล าดับ อย่างไรก็ดี การจ่ายปันผลในอนาคตของ
บรษิัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

 
(3)   ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษี 
 ภำยหลงัหุน้ของบรษิัทฯ พน้จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งเป็น

บคุคลธรรมดำจะไม่ไดร้บัยกเวน้ภำษีที่เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป  
 
(4) ไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทฯ ลดลง 
 ภำยหลงัจำกที่หุน้ของบรษิัทฯ ไดร้บักำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิัทฯ 

จะสิน้สดุหนำ้ที่ในกำรจดัท ำและน ำส่งงบกำรเงิน และรำยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมประกำศ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ.44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและกำร
รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย์ 

 
 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงตอ้งเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐำนะที่บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทมหำชน ตำม

พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 อำทิ เช่น ขอ้มลูและข่ำวสำรท่ีตอ้งเปิดเผยในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ รำยงำนประจ ำปี และหำกผูถื้อหุน้ตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเก่ียวกบัหนงัสือรบัรอง รำยชื่อผูถื้อหุน้ และงบกำรเงิน
ประจ ำปีของบริษัทฯ สำมำรถคดัถ่ำยส ำเนำขอ้มลูของทำงบริษัทฯ ไดท้ี่กระทรวงพำณิชย ์รวมถึงผูถื้อหุน้อำจพึ่งพำ
กำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ จำกบริษัทโฮลดิง้สซ์ึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือกำรเปิดเผย
ขอ้มลูของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตำมกำรก ำกบัดแูลของส ำนกังำน คปภ. แทน 

 
กรณีไม่อนุมตักิารเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน จะท ำให้
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได ้เนื่องจำกเป็นวำระที่เก่ียวเนื่องกนั 
บริษัทฯ จะยงัคงด ำรงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนและสำมำรถด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภยัต่อไป ท ำใหไ้ม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อผูถื้อหุน้ 
 
อย่ำงไรก็ตำมในกรณีดงักล่ำวจะท ำใหผู้ถื้อหุน้อำจเสียโอกำสในกำรไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทโฮลดิง้ส ์
ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่อำจเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงบริษัทฯ อำจสญูเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ทำงธุรกิจในอนำคต 
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2.2.4 ผลกระทบด้านภาษตี่อผู้ถือหุน้ 
 
ผลกระทบด้านภาษตี่อผู้ถือหุน้จากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนด้วยวิธีการแลกหุน้ 
กำรท ำค ำเสนอซือ้ของบรษิัทโฮลดิง้สเ์พื่อเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดว้ยวิธีกำรแลกหุน้ใน
ครัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้โดยกำรแลกหุน้จะเสมือนว่ำเป็นกำรขำยหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บรษิัทโฮลดิง้สแ์ละ
ไดร้บักำรช ำระค่ำหุน้เป็นหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้สแ์ทน โดยภำระภำษีที่เกิดขึน้จำกกำรแลกหุน้เป็นดงันี ้ 
 
กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ  
ผูถื้อหุน้จะไดร้บักำรยกเวน้ภำษีที่เกิดจำกกำรแลกหุน้ หรือไดร้บัยกเวน้ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรพัย ์เนื่องจำกเป็นกำรซือ้
ขำยหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 
กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 
ผูถื้อหุน้จะไม่มีภำระภำษีที่เกิดจำกกำรแลกหุน้ หรือไม่มีภำระภำษีที่เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรพัย ์เนื่องจำกรำคำใน
กำรแลกหุน้เท่ำกบัรำคำตน้ทนุของผูถื้อหุน้นิติบคุคล จึงท ำใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลไม่มีก ำไรจำกกำรแลกหุน้ดงักล่ำว 
 
ผลกระทบด้านภาษตี่อผู้ถือหุน้ในกรณีทีบ่ริษทัฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เปรียบเทยีบกับ
บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  
 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงดำ้นภำษีต่อไป โดยผลกระทบดำ้นภำษีต่อผูถื้อหุน้ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เปรียบเทียบกบับรษิัทท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 

รายละเอียดผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ เป็นบริษทัจดทะเบียน บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษทัจดทะเบียน 

เงนิปันผล 
บคุคลธรรมดำ - ภำษีหกั ณ ที่จำ่ย รอ้ยละ 10.00 

- กำรยื่นภำษีประจ ำปีสำมำรถด ำเนินกำรได ้
2 วิธี ดงันี ้
(1) ยินยอมใหห้กัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอตัรำ
รอ้ยละ 10.00 โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งน ำเงินปัน
ผลที่ไดร้บัมำค ำนวณภำษี 
(2) น ำเงินปันผลที่ไดร้บัทัง้หมดมำค ำนวณ
รวมกบัภำษีเงินไดป้ระเภทอื่น ซึ่งผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัสิทธิในเครดิตภำษีเงินปันผล 

เหมือนกบักรณีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

นิติบคุคล - ภำษีหกั ณ ที่จำ่ย รอ้ยละ 10.00 
ยกเวน้ภำษี ในกรณี 

เหมือนกบักรณีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
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 บริษัทฯ เป็นบริษทัจดทะเบียน บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษทัจดทะเบียน 
(1) ผูไ้ดร้บัเงินเป็นบรษิัทจดทะเบยีน โดยถือ
หุน้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือนก่อน และ 3 
เดือนหลงัวนัท่ีไดร้บัเงินปันผล 
(2) ผูไ้ดร้บัเงินไดถื้อหุน้ในบรษิัทผูจ้่ำยเงิน
ปันผล ไม่นอ้ยกว่ำ 25.00% ของหุน้ทัง้หมด
ที่มีสิทธิออกเสียง โดยถือหุน้เป็นเวลำไม่นอ้ย
กว่ำ 3 เดือนก่อน และ 3 เดือนหลงัวนัท่ีไดร้บั
เงินปันผล และบรษิัทผูจ้่ำยเงินปันผลไม่ได้
ถือหุน้ในบรษิัทผูไ้ดร้บัเงิน 
(3) ไดร้บัเงินปันผลจำกบรษิัทท่ีไดร้บักำร
ส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 

ก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) 
บคุคลธรรมดำ ยกเวน้ภำษี - ถกูหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ตำมอตัรำภำษี

กำ้วหนำ้ และตอ้งน ำก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรขำย
หลกัทรพัยไ์ปค ำนวณรวมเป็นรำยได ้ณ สิน้
ปี 
- กรณีบคุคลตำ่งประเทศที่ไม่ไดป้ระกอบ
กิจกำรในประเทศไทย หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย 
รอ้ยละ 15.00* 

นิติบคุคล - ไม่มีภำษีหกั ณ ที่จ่ำย แต่ตอ้งน ำไปรวม
เป็นรำยไดเ้พื่อค ำนวณภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 
- กรณีนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไมไ่ดป้ระกอบ
กิจกำรในประเทศไทย หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย 
รอ้ยละ 15.00* 

เหมือนกบักรณีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
 

หมำยเหต:ุ *กรณีผูล้งทนุต่ำงประเทศโปรดศกึษำขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักำรไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมอนสุญัญำภำษีซอ้น เนื่องจำกอำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมขอ้ตกลงในอนสุญัญำภำษีซอ้นของแต่ละประเทศ  
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3. ความเป็นธรรมของอัตราและราคาทีใ่ช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ์และเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 
3.1 ความเป็นธรรมของอัตราและราคาทีใ่ช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ์
จำกแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร และกำรเพิกถอนหลักทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้สเ์พื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทโฮลดิง้สจ์ะออกและ
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน้ของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมัญของบริษัทโฮล
ดิง้ส ์และภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ บรษิัทโฮลดิง้สจ์ะด ำเนินกำรยื่นขอน ำหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้ส์
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำร
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเวลำเดียวกนั 
 
เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้สเ์ป็นบริษัทที่จดัตัง้ใหม่เพื่อเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ โดยยงัไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ดงันัน้ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้สภ์ำยหลงัจำกกำรแลกหุน้จะสำมำรถสะทอ้นสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด ดงันัน้อตัรำกำรแลกหุน้ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญั
ของบริษัทโฮลดิง้ส์ จึงมีควำมเหมำะสม และไม่ท ำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีตอบรับค ำเสนอซือ้เสียประโยชน์จำกกำร
แลกเปล่ียนหุน้ในครัง้นี ้รวมถึงผูถื้อหุน้ไม่มีภำระภำษีเพิ่มเติมจำกกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ดงักล่ำวเนื่องจำกรำคำเสนอซือ้
จะเท่ำกบัรำคำตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละรำย 
 
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น
สามัญของบริษัทโฮลดิง้ส ์และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความ
เหมาะสม 
 
3.2 ความเป็นธรรมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำร จำกเงื่อนไขที่บรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส์
จะตอ้งด ำเนินกำรใหค้รบถว้นก่อนที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในครัง้นีจ้ะบรรลผุลส ำเร็จ โดยบริษัทฯ และบริษัท
โฮลดิง้สจ์ะตอ้งด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่ส  ำคญั ดงัต่อไปนี ้
(1)  กำรไดร้บัอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
 บริษัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรขออนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในวำระที่ส  ำคญัที่เก่ียวกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ 

จำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 29/2565 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น.  ใน
รูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบรษิัทฯ โดยมีวำระส ำคญัที่เก่ียวเนื่องกนัดงันี  ้
วำระท่ี 9.1 พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิัทฯ  
วำระท่ี 9.2 พิจำรณำอนุมัติกำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
วำระท่ี 9.3 พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง

กำรถือหุน้และกำรจดักำร 
วำระท่ี 9.4 พิจำรณำอนมุตัิกำรมอบอ ำนำจซึ่งเก่ียวขอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร  
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โดยที่วำระ 9.1 ถึงวำระที่ 9.4 เป็นวำระเก่ียวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หำกวำระใดวำระหนึ่ง
ไม่ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุน้ในครัง้นี ้จะถือว่ำวำระอื่นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำวำระ
อื่นๆ อีก 
 
โดยวำระที่ 9.1 บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
หุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส ำหรบัวำระท่ี 9.2 จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออก
เสียง 

 
(2)  กำรไดร้บัอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทโฮลดิง้ส ์

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัตัง้บรษิัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งคือ บรษิัท ไทยวิวฒัน ์โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยมีทนุจด
ทะเบียนเริ่มตน้ 10,000.00 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ โดยมีกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส์ซึ่งในเบือ้งตน้จะจัดขึน้
ภำยในเดือนมีนำคม 2565 จะตอ้งอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 
1. กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรบักำรแลกหุน้ของบรษิัทฯ 
2. กำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ 
3. กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทฯ โดยกำรแลกหุน้ และกำรด ำเนินกำรอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
4. กำรยื่นแบบค ำขออนญุำตเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
พรอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยต์่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
5. กำรยื่นแบบค ำขอรบัหุน้สำมญัของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ต่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. 

 
(3)  กำรไดร้บัอนมุตัิและควำมเห็นชอบจำกคู่สญัญำประกนัภยัและคู่สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรขออนุมตัิและควำมเห็นชอบจำกคู่สญัญำประกันภยัและคู่สญัญำอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
แกไ้ขหรือผ่อนผนัขอ้ก ำหนดที่เก่ียวเนื่องกบักำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ (Change of Control) และกำรด ำเนินกำรท่ี
เก่ียวขอ้งตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร  โดยเบือ้งตน้คำดว่ำจะสำมำรถจะด ำเนินกำรขอ
อนมุตัิและควำมเห็นชอบต่ำงๆ ภำยในเดือนมีนำคม 2565 
 

(4)  กำรไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
บริษัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบเบือ้งตน้ที่เก่ียวเนื่องกับแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำร
จดักำร รวมถึงกำรน ำหุน้ที่ออกใหม่ของบรษิัทโฮลดิง้สเ์ขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้
ของบริษัทฯ และด ำเนินกำรยื่นค ำขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจำกกำรเป็นบริษัทหลักทรพัยจ์ดทะเบียนต่อ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะขอควำมเห็นชอบเบือ้งต้นภำยในเดือนมีนำคม 2565 และคำดว่ำตลำด
หลกัทรพัยจ์ะสำมำรถแจง้ผลกำรพิจำรณำแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงักล่ำวไดใ้นช่วงตน้
เดือนพฤษภำคม 2565  
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ภำยหลงัจำกไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิง้สจ์ะตอ้งยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอขำย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต.  และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยพ์รอ้มกำรท ำค ำ
เสนอซือ้อหลักทรัพยต์่อส ำนักงำน ก.ล.ต. (แบบ 69/247-1) โดยส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพิจำรณำค ำขออนุญำต
ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ไดร้บัเอกสำรที่ครบถว้น และจะแจง้ผลกำรพิจำรณำค ำขออนุญำต
ภำยใน 45 วนัหลงัจำกนัน้   

 
(5)  กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ภำยหลังจำกที่ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. บริษัทโฮลดิง้สจ์ะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย ์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ จำกผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ โดยวิธีแลกหุน้ในอตัรำ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมัญของบริษัท
โฮลดิง้ส ์(รำยละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยป์รำกฏตำมส่วนที่ 1 หวัขอ้ที่ 1.2 ของรำยงำน
ฉบบันี)้  
 
ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้ จ ำนวนหุน้ที่บริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแลกได้จะตอ้งท ำใหบ้ริษัทฯ มี
ลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิง้ส ์ตำมขอ้บังคบัตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เงื่อนไขในการเข้าท ารายการในคร้ังนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจำก
เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร  เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่ถกู
ก ำหนดโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่เขำ้ท ำรำยกำรในลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั
ก่อนหนำ้นีไ้ดป้ฏิบตัิตำมเช่นเดียวกนั โดยเงื่อนไขดงักล่ำวมิไดท้ ำใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์ 
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ส่วนที ่2: สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

 

จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร

จดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำ

รำยกำรดงักล่ำว มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก 

1. อตัรำกำรแลกหุน้ที่อตัรำ 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบริษัทโฮลดิง้ส ์และรำคำในกำรแลกเปล่ียนหุน้

ซึ่งเท่ำกบัรำคำตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละรำยมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกบรษิัทโฮลดิง้สเ์ป็นบรษิัทที่จดัตัง้ใหม่เพื่อเขำ้ท ำ

รำยกำรในครัง้นี ้โดยยงัไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ดงันัน้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้สภ์ำยหลงัจำกกำรแลกหุน้

จะสำมำรถสะทอ้นสถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด 

2. ลดขอ้จ ำกดัในกำรลงทนุ เพื่อกำรบรหิำรจดักำรเงินสดส่วนเกิน เนื่องจำกปัจจบุนับรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภยั

ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลโดย ส ำนกังำน คปภ. เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง รวมถึงขอบเขตและ

สดัส่วนกำรลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรเงินสดส่วนเกินผ่ำน

กำรลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่ำงๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงจ ำกดั  กำรปรบัโครงสรำ้ง

ในลกัษณะของบริษัทโฮลดิง้สจ์ึงสำมำรถลดขอ้จ ำกัดดำ้นกำรลงทุนดงักล่ำวได ้โดยบริษัทโฮลดิง้สจ์ะสำมำรถน ำเงิน

ปันผลของบริษัทฯ ไปบริหำรจดักำรลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำวและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของบริษัทโฮลดิง้ส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital 

Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิง้สจ์ะใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจ

ประกนัภยั และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมำจำกเงินปันผลที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ ในอนำคต 

3. ลดขอ้จ ำกัดในกำรประกอบธุรกิจอื่น ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งตำมแผนกำรดงักล่ำว ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะมี

สิทธิในกำรเขำ้ถือหุน้ของบริษัทโฮลดิง้สผ่์ำนวิธีกำรแลกหุน้ในอัตรำ 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้ โดยบริษัทโฮลดิง้สด์ังกล่ำวจะ

สำมำรถขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอื่นไดโ้ดยไม่ติดขอ้จ ำกัดของธุรกิจประกันวินำศภยั ซึ่งถูกก ำกับโดยส ำนกังำน คปภ. 

ท ำใหบ้ริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับธุรกิจอื่น 

รวมถึงบรษิัทประกนัภยัอื่นๆ  

4. สำมำรถบรหิำรควำมเส่ียงโดยแบ่งแยกตำมกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน กำรปรบัโครงสรำ้งในลกัษณะของบรษิัทโฮลดิง้ส์

จะท ำใหบ้ริษัทโฮลดิง้สส์ำมำรถแบ่งแยกขอบเขตกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่ำงชัดเจน และสำมำรถ

บริหำรควำมเส่ียงไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภยั ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับ

ดูแลของส ำนกังำน คปภ. โดยกลุ่มบริษัทฯ ยงัสำมำรถพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเส่ียงที่สงูกว่ำ หรือต ่ำกว่ำ 

กำรด ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยัในสดัส่วนที่เหมำะสมเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่มั่นคงและสงูขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่ม

บรษิัทฯ 

5. เป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทุนในธุรกิจหลำยประเภท ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้บริษัทโฮล

ดิง้สจ์ะสำมำรถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัยได ้ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

โครงสรำ้งกำรถือหุน้แบบเดิมจะท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรและกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทุนไปยังธุรกิจ

เก่ียวเนื่องกบัประกันภยั หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งจะเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงและลดกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกธุรกิจ

ประกนัวินำศภยั ในกรณีเกิดควำมผนัผวนของสภำวะอตุสำหกรรมประกนัวินำศภยั 
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6. บริษัทฯ จะยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตไดต้่อไป แมว้่ำภำยหลงัจำกกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง

บริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจะท ำให ้บริษัทฯ สิน้สดุกำรไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เช่น กำรระดมทนุผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบต่ำงๆ เป็นตน้ แต่บรษิัทฯ ยงัคงมีช่องทำงกำร

ระดมทุนอื่น เช่น ผ่ำนทำงบริษัทโฮลดิง้สซ์ึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นตน้ เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจ คำดว่ำ

บรษิัทฯ จะยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตไดต้่อไป   

7. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับค ำเสนอซื ้อยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ต่อไป  และมีโอกำสได้รับ

ผลตอบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในอนำคต 
 

อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนุมตัิ

กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
 

1. มีภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรของบรษิัทโฮลดิง้สท์ี่เพิ่มขึน้ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้

และกำรจดักำร โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั

กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้สส่์วนใหญ่จะเป็นกรรมกำรชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะ

ก ำกับดูแลและบริหำรงำนทั้งบริษัทโฮลดิง้สแ์ละบริษัทฯ ควบคู่กัน และจ ำนวนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด

ย่อยของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเท่ำกันกับบริษัทฯ นอกจำกนี ้ในช่วงเริ่มตน้ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร

จดักำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชี

และกำรเงิน และสมุหบ์ัญชีของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะเป็นบุคลำกรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้นท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีภำระ

ค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพิ่มขึน้ปีละประมำณ 10.00 

ลำ้นบำท รวมถึงยงัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวคิดเป็นประมำณ 10.00 ลำ้นบำท 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกบริษัทโฮลดิง้สซ์ึ่งเพิ่งจัดตัง้ขึน้และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นตำม

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ คณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้สจ์ะไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมจ ำนวนครัง้ที่มี

กำรจัดประชุมตำมอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ขออนุมัติผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส์ และ ส ำหรับ

ผูบ้รหิำรที่จะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ในบรษิัทฯ และบรษิัทโฮลดิง้ส ์จะไม่ไดร้บัเงินเดือนเพิ่มเติมจำกบรษิัทโฮลดิง้ส ์

2. มีขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึน้ บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำขออนุมัติทั้งที่ประชุม

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทโฮลดิง้ส ์หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิง้ส์ 

(แลว้แต่กรณี) ท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรมีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำอนุมตัิเพิ่มขึน้ รวมถึงระยะเวลำที่ใชใ้นกำรพิจำรณำที่

เพิ่มขึน้ดว้ย เนื่องจำกภำยหลงัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงักล่ำว จะท ำใหบ้รษิัทฯ มีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของ

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ซึ่งจ ำเป็นตอ้งปฏิบัติเกณฑก์ำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด

หลกัทรพัยฯ์ เมื่อมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่ส  ำคญั อำทิ กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกนั เป็นตน้  

3. ควำมเส่ียงในกำรท ำรำยกำรไม่ส ำเร็จจำกกระบวนกำรจดทะเบียนหลกัทรพัยแ์ละกำรเพิกถอนหลกัทรพัย ์และควำม

เห็นชอบของคู่สญัญำอื่น ๆ และหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่เก่ียวขอ้ง แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร กำร

ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบหรือยินยอมจำกคู่สญัญำซึ่งจะ

ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสญัญำ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิง้ส ์ไม่ไดร้บักำรอนุมตัิ หรือ ไดร้บัควำมยินยอม

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ หรือ มีจ ำนวนหุน้ในบริษัทโฮลดิง้สไ์ม่ถึงเกณฑท์ี่ก ำหนด อำจท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำร

ดังกล่ำวไม่ส ำเร็จได้ ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำบริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยกำร

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ยังคงเป็นไปตำมก ำหนดกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำรท่ีวำงไว ้(ตำมรำยละเอียดที่

ปรำกฏตำมส่วนที่ 1 หวัขอ้ 1.7 ของรำยงำนฉบบันี)้ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรเพื่อแจง้ และ/หรือ ขอ

ควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำต่ำงๆ และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ตำมกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรื อ

ยินยอมดงักล่ำวขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคู่สญัญำต่ำงๆ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งเป็นส ำคญั 

4. ควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโฮลดิง้สไ์ม่เป็นไปตำมกำรคำดกำรณ ์ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำร

ถือหุน้แลว้จะท ำใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ กลำยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโฮลดิง้ส ์ซึ่งในอนำคตจะมีกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่

นอกเหนือจำกธุรกิจประกันวินำศภัย โดยผู้ถือหุ้นจะมีควำมเส่ียงจำกผลกระทบกำรจำกด ำเนินงำนและกำรขยำย

กิจกำรเพื่อไปลงทนุในธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องของบรษิัทโฮลดิง้สใ์นอนำคต 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ตอบรับค ำเสนอซื ้อและบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้ ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำก

กำรลงทนุ ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษี และ ไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทฯ ลดลง  

 

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียง

ที่อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของอัตรำกำรและหุน้ที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

ควรอนุมัติแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และตอบรับค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว  

 

อย่ำงไรก็ดี กำรตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรท ำรำยกำรในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็น

ส ำคัญ ซึ่งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษำขอ้มูลและพิจำรณำเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจัยควำมเส่ียง ขอ้จ ำกัด และควำมเห็น ใน

ประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

ดว้ยควำมรอบครอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

 

บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ ศึกษำ 

และวิเครำะหข์อ้มูลต่ำงๆ ดังที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มลูและกำร

วิเครำะหอ์ย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้นรำยย่อยของบรษิัทฯ เป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของที่ป?กษาทางการเงินอํสระเกี่ยวกบแผนการป?บโครงสร้างการทอทุ้นและการจดการ และการเพิกถอนหลักทรพยจากการเป็น 

หลักทร้พยจดทะเบยน

ทั้งนี้ การให้ความเห็นในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการ 
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณซน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการ 
เงินอิสระตั้งข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริงดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง 
และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ1ในอนาคต อาจล่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษา 
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัย 
ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถึอหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตได้อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน 
ครั้งนี้มีวัตฤประสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถึอหุ้นของของบริษัทฯ ต่อการเข้าทำรายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น และ 
การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี้ มีได้เป็นการรับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่างๆ รวมถึง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

บริ'ก้,ห เ̂ ย่ แค'ชป็ผอล แอดไวเซอร จ่ากด (น.ส.จึรยง อนุมานราชธน)
กรรมการผู้จัดการและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเชอรึ จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 :  ข้อมูลสรุปของ บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน ์จ ากดั (มหาชน)  

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ขอ้มลูทั่วไปของ TVI มีรำยละเอยีดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ำกดั (มหำชน) (“TVI”) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 8 ตลุำคม พ.ศ. 2494 
ที่ตัง้ 

: 
อำคำรประกนัภยัไทยววิฒัน ์71 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 
: 

ประกอบธุรกิจ 1. กำรประกนัภยัอคัคีภยั 2. กำรประกนัภยัรถยนต ์3. กำร
ประกนัภยัขนส่งสินคำ้ 4. กำรประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 5. กำรรบัประกนัภยัต่อ 

ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 303,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 303,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

 
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 
ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2565 บรษิัทฯ มีหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 303,000,000 หุน้ โดยมีรำยละเอยีดของผูถื้อ
หุน้ ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 บรษิัท มำแฟม จ ำกดั/1 145,655,120 48.07 
2 นำง จีรำภรณ ์บรูณะสมบตัิ 18,239,400 6.02 
3 นำย เทพพนัธ ์อศัวะธนกลุ 15,542,150 5.13 
4 น.ส. เจนจิรำ อศัวะธนกลุ 15,542,150 5.13 
5 บรษิัท เจน พนัธ ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั/2 15,082,648 4.98 
6 BANK OF SINGAPORE LIMITED 12,096,000 3.99 
7 น.ส. รจนำ ธีรำวิทยำงกรู 9,075,500 3.00 
8 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 5,693,140 1.88 
9 นำย ชำญ ฉนัทว์ิภว 5,570,900 1.84 
10 นำย สโุชติ ฉนัทว์ิภว 4,941,400 1.63 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 247,438,408 81.66 
ผูถื้อหุน้อื่น  55,561,592 18.34 
รวม 303,000,000 100.00 
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ทีม่า: รายชือ่ผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่15 มีนาคม 2565 อา้งอิงจากเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
หมายเหตุ: /1 บริษัท มาแฟม จ ากดั ไดเ้ขา้ถือหุน้ของบริษัทฯ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 145,655,120 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 48.07 ของหุน้ทีจ่ าหน่าย

แลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นการไดหุ้น้มาจากผูถ้ือหุน้รายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั และ 
บริษัท ตัง้ใจมั่น จ ากดั ซ่ึงควบรวมกิจการกนั  เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2563 เมือ่รวมกบับคุคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจีรพนัธ์ 
อศัวะธนกุล และ นางสุเทพี อศัวะธนกุล) เป็นผลใหก้ลุ่มถือครองหุ้นสามญัของบริษัทฯ ภายหลงัการไดม้าในครัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 
49.99 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของหุน้สามญัของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจควบคมุภายในบริษัทฯ โดย บริษัท มาแฟม จ ากดั และ นางสุเทพี อศัวะธนกุล จะใชส้ิทธิออกเสียงในหุน้ของ
ตนในบริษัทฯ ไปในทิศทางเดียวกนัตามค าแนะน าของนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ในฐานะประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษัทฯ 

 /2 บริษัท เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั ด าเนินธุรกิจคา้อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีครอบครวัอศัวะธนกุลเป็นผูถ้ือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 
99.95 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ทัง้หมด 

 
3. คณะกรรมการบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2 นำย จีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3 นำง สเุทพี อศัวะธนกลุ กรรมกำร  
4 นำย ถวลัย ์วิรำนนท ์ กรรมกำร 
5 นำง สณีุย ์ธีรำวิทยำงกรู กรรมกำร 
6 นำง ปรำณี ภำษีผล กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
7 นำง พิไล เป่ียมพงศส์ำนต ์ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
8 นำง สภุำภรณ ์บรุพกศุลศรี กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

 

4. คณะกรรมการชุดย่อย 
 
ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 คณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบรษิัทฯ มีรำยละเอยีดดงันี ้
 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ล าดับ รายชื่อ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร
จัดการ

ความเสี่ยง 

กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการทีด่ ี

คณะกรรม 
การลงทนุ 

1 นำย พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  X    

2 นำย จีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ   X  X 
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ล าดับ รายชื่อ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร
จัดการ

ความเสี่ยง 

กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการทีด่ ี

คณะกรรม 
การลงทนุ 

3 นำง สเุทพี อศัวะธนกลุ  X    

4 นำย ถวลัย ์วิรำนนท ์    X  

5 นำง สณีุย ์ธีรำวิทยำงกรู      

6 นำง ปรำณี ภำษีผล X   X X 

7 นำง พิไล เป่ียมพงศส์ำนต ์ X X    

8 นำง สภุำภรณ ์บรุพกศุลศรี X   X X 

9 นำย ประพิทย ์ธีระประยตุิ   X   

10 นำง รชันี วงษก์ิจพฒันำ   X   

11 นำย สมกฤษณ ์สรุะชีวะกฤต   X   

12 นำงสำว พรกำญจนท์ิมำ ผลส่ง    X   

13 นำงสำว นนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ   X   

14 นำง พงศภ์รณ ์ศิรสิมรรถกำร   X   

15 นำย ธนำวฒุิ บญุพฒุ   X   

 

5. คณะผู้บริหาร 
 
ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 ผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี ้
 

คณะผู้บริหารของบริษทัฯ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำย จีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2 นำง สเุทพี อศัวะธนกลุ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร / ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยบญัชีและกำรเงนิ 
3 นำงสำว เจนจิรำ อศัวะธนกลุ รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
4 นำย ประพิทย ์ ธีระประยตุิ รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
5 นำย สรุพงษ์ ธีรำวิทยำงกรู รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
6 นำย เทพพนัธ ์อศัวะธนกลุ รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
7 นำย สชุีพ หลกัทอง ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
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6. สรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทฯ สำมำรถสรุปได ้ดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 – 2564 
บริษัทฯ 31 ธ.ค.  

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

สินทรัพย ์       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 225.30 332.68 745.84 

เบีย้ประกนัภยัคำ้งรบั 610.38 754.29 947.14 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุคำ้งรบั 12.10 14.11 17.12 

สินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยัตอ่ 527.11 427.85 386.03 

ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ 149.91 178.41 46.87 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ - 3,865.60 4,380.66 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - 695.22 756.02 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 3,778.64 - - 

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คำ้งรบั 7.70 6.23 4.07 

ที่ดิน  อำคำรและอปุกรณ ์ 327.89 332.45 326.55 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ - 3.34 - 

ค่ำควำมนิยม 16.32 16.80 15.84 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 10.02 15.97 29.70 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 116.75 179.92 210.41 

สินทรพัยอ์ื่น 748.60 1,022.44 978.79 

รวมสินทรัพย ์ 6,530.72 7,845.30 8,845.05 

หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ       

หนีส้นิ       

หนีสิ้นจำกสญัญำประกนัภยั 3,828.68 5,023.16 5,461.60 

เจำ้หนีบ้รษิัทประกนัภยัต่อ 470.39 459.78 355.75 

หนีสิ้นตรำสำรอนพุนัธ ์ - - 0.76 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 12.73 32.54 115.19 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 122.47 116.78 101.77 

หนีสิ้นอื่น 782.87 867.28 1,009.14 

รวมหนีส้ิน 5,217.15 6,499.54 7,044.20 
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บริษัทฯ 31 ธ.ค.  

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

ส่วนของเจ้าของ       

ทนุเรือนหุน้       

   ทนุจดทะเบียน       

หุน้สำมญั 303,000,000 หุน้  
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

303.00 303.00 303.00 

 ทนุท่ีออกและช ำระแลว้         

หุน้สำมญั 303,000,000 หุน้  
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

303.00 303.00 303.00 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 163.80 163.80 163.80 

ก ำไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 30.30 30.30 30.30 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 666.82 690.28 1,113.48 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ       

ส่วนเกินทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำเงินลงทนุ 148.61 155.48 191.71 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

(12.28) (10.67) (13.83) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 1,300.25 1,332.19 1,788.45 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุของ
บรษิัทย่อย 

13.32 13.56 12.40 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,313.57 1,345.76 1,800.85 

 

บริษัทฯ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

เบีย้ประกนัภยัรบั 4,809.54 5,985.83 6,332.88 

หกั: เบีย้ประกนัภยัจำ่ยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (984.81) (648.96) (615.88) 

เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ 3,824.73 5,336.87 5,717.00 

หกั: ส ำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไมถื่อเป็นรำยไดเ้พิ่ม
จำกปีก่อน 

(358.14) (796.57) (299.81) 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดส้ทุธิจำกกำร
ประกนัภยัต่อ  

3,466.59 4,540.30 5,417.19 

รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 269.68 140.38 127.53 
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บริษัทฯ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ 82.23 71.46 88.76 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเครื่องมอืทำงกำรเงิน 37.08 (19.09) 103.77 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรปรบัมลูคำ่ยตุิธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงิน 

17.42 (47.43) 3.80 

รำยไดอ้ื่น 14.54 8.02 13.11 

รวมรายได้ 3,887.54 4,693.64 5,754.15 

ค่ำสินไหมทดแทนและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรค่ำ
สินไหมทดแทน 

2,824.32 3,191.83 3,248.86 

หกั: ค่ำสินไหมทดแทนรบัคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ (750.89) (489.28) (197.17) 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 771.67 942.17 1,004.19 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรบัประกนัภยัอื่น 364.10 351.88 321.03 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 542.19 597.77 786.67 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน - 0.11 0.10 

ผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ - 3.15 0.69 

รวมค่าใช้จ่าย 3,751.40 4,597.62 5,164.37 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 136.14 96.02 589.78 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ (23.98) (18.35) (117.77) 

ก าไรส าหรับปี 112.16 77.67 472.00 
 
ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายได้ 
ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมจ ำนวน 3,887.54 ลำ้นบำท 4,693.64 ลำ้นบำท และ 5,754.15 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ โดยมีรำยไดห้ลักจำกเบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิจำกกำรประกันภัยต่อ  จ ำนวน 3,466.59 ลำ้นบำท 
4,540.30 ลำ้นบำท และ 5,417.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 89.17 รอ้ยละ 96.73 และรอ้ยละ 94.14 ของรำยไดร้วมในแต่ละ
รอบบญัชี ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้จำกรอบบญัชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 806.10 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.74 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรขยำยตวัของกลุ่มประกนัภยัรถยนตแ์ละประกันภยัเบ็ดเตล็ด ในขณะที่
รอบบญัชีปี 2564 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้จำกรอบบัญชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 1,060.51 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.59 
โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรที่บรษิัทฯมีกำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำนวตักรรมใหม่ๆ มำใชใ้นกำรคิดคน้ออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หอ้ ำนวยควำมสะดวกและสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของผูเ้อำประกนัภยัควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ค่าใช้จ่าย 
ส ำหรบัรอบบัญชีปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยรวมจ ำนวน 3,751.40 ลำ้นบำท 4,597.62 ลำ้นบำท และ 5,164.37 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยบรษิัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนรบัคืนจำกกำรประกนัภยัต่อลดลงเมื่อเทียบกบัรอบบญัชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 
261.60 ลำ้นบำท และ 292.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 34.84 และรอ้ยละ 59.70 เมื่อเทียบกบัรอบบัญชีปี
ก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั เนื่องจำกบรษิัทฯ ยกเลิกสญัญำประกันภยัต่อส ำหรบัประกันภำยกลุ่มรถยนต ์ท ำใหค้่ำสินไหมทดแทนรบั
คืนลดลง รวมถึงกำรลดลงของกำรเคลมประกันภยัจำกโครงกำรของภำครฐัซึ่งบรษิัทฯ ไดม้ีกำรท ำประกันภยัต่อไว ้เช่น โครงกำร
ประกนัขำ้วนำปี โครงกำรประกันขำ้วโพดเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยรวมเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัรอบบญัชี
ปีก่อนหนำ้จ ำนวน 846.22 ลำ้นบำท และ 566.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.56 และรอ้ยละ 12.33 เมื่อ
เทียบกับรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ ตำมล ำดบั เนื่องจำกค่ำใชจ้่ำยหลกัจะเป็นค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งในภำวะปกติค่ำสินไหมทดแทน
ส่วนใหญ่จะเป็นค่ำสินไหมทดแทนจำกกรมธรรมใ์นกลุ่มรถยนต ์อย่ำงไรก็ตำมเนื่องดว้ยสถำนกำรณ ์COVID-19 ท ำใหเ้กิดกำร
ชะลอกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ พรอ้มทัง้นโยบำยจำกทำงภำครฐัที่สนบัสนุนใหป้ระชำชนงดกำรเดินทำง และใหท้ ำงำนในลกัษณะ 
Work from Home (WFH) ส่งผลใหอ้ัตรำค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนตล์ดลง อีกทั้ง บริษัทฯเนน้กำรน ำ Big 
Data และนวตักรรมเขำ้มำปรบัใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำร และเพิ่มควำมแม่นย ำของระบบคดักรองควำมเส่ียง  
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส ำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564  บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 112.16 ล้ำนบำท 77.67 ล้ำนบำท และ 472.00 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ส ำหรบัรอบบญัชีปี 2563 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลงจำกรอบบญัชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 34.49 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นลดลงรอ้ยละ 30.75 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำย ในขณะที่รอบบญัชีปี 2564 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้
จำกรอบบญัชีปีก่อนหนำ้จ ำนวน 394.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 507.71 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได ้และ
กำรควบคมุค่ำใชจ้่ำย 
 
ฐานะการเงนิ 
 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 6,530.72 ลำ้นบำท 7,845.30 ลำ้นบำท และ 8,845.05 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 1,314.58 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
20.13 เมื่อเทียบกบัรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 107.38 
ลำ้นบำท เบีย้ประกันภัยคำ้งรบัจ ำนวน 143.91 ลำ้นบำท สินทรพัยล์งทุนจ ำนวน 782.18 ลำ้นบำท และสินทรพัยอ์ื่นจ ำนวน 
273.84 ลำ้นบำท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 999.75 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
12.74 เมื่อเทียบกบัรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 413.17 
ลำ้นบำท เบีย้ประกนัภยัคำ้งรบัจ ำนวน 192.86 ลำ้นบำท และสินทรพัยล์งทนุจ ำนวน 575.85 ลำ้นบำท  
 
หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 5,217.15 ลำ้นบำท 6,499.54 ลำ้นบำท และ 7,044.2 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 1,282.39 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.58 
เมื่อเทียบกบัรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นจำกสญัญำประกนัภยัจ ำนวน 1,194.48 ลำ้นบำท 
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เป็นผลจำกกำรส ำรองสินไหมทดแทนและกำรส ำรองเบีย้ประกันภยั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 
544.66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.38 เมื่อเทียบกบัรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น
จำกสญัญำประกนัภยัจ ำนวน 438.44 ลำ้นบำท และหนีสิ้นอื่นจ ำนวน 141.86 ลำ้นบำท 
 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ ำนวน 1,313.57 ลำ้นบำท 1,345.76 ลำ้นบำท และ 1,800.85 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพิ่มขึน้ 32.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 2.45 เมื่อเทียบกับรอบบญัชีปีก่อนหนำ้ โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 77.67 ลำ้น
บำท และมีผลขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจ ำนวน 121.15 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรบัปีจ ำนวน 43.47 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยล์งทุนลดลงจำกปีก่อน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพิ่มขึน้ 455.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.82 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อน
หน้ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 472.00 ลำ้นบำท และมีก ำไรในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็จ ำนวน 43.69 ลำ้นบำท ท ำใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปีจ ำนวน 515.69 ลำ้นบำท 
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(F10-6) 
แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

ขา้พเจา้บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัครั. งที� 
2/2565 เมื�อวันที�  24 กุมภาพันธ์ 2565 เกี�ยวกับการขอถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใ น 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)โ ดยมีรายละเอียดดงันี.  

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 1.1 หุ้นสามญั 

  1.1.1 จาํนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวม 303,000,000 บาท  
  1.1.2  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั.งแต่วนัที� 4 ธนัวาคม 2535 
  1.1.3  ราคาซื.อขายครั.งหลงัสุด 22.20 บาท/หุ้น เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2565 

 1.2 หุ้นกู/้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

  -ไม่มี- 

 1.3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื.อหุ้น  

  -ไม่มี- 

 1.4 หลกัทรัพยป์ระเภทอื�น (ระบ)ุ 

  -ไม่มี- 

2. กําหนดวันประชุมชี1แจง (Presentation) เพื	อเสนอแนะความเห็นเกี	ยวกับการขอถอนหุ้น  

 บริษทัฯ ร่วมกบัที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดาํเนินการชี.แจง (Presentation) เพื�อเสนอแนะความเห็นเกี�ยวกบั
การขอถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลักทรัพยฯ์ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโ ดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นครั. งที� 29/2565 ในวนัที� 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

3.  กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื	อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 กาํหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครั. งที�  29/2565 ใ นวนัที�  28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการ
ประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โ ดย   

� กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record date) ในวนัที� 15 มีนาคม 2565  

� กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั.งแต่วนัที� 

.................................. จนกว่าการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

� 



 

 

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 บ ริษัท ฯ มีค วามป ระ ส งค์จะ ดําเนิ น ก ารตามแ ผน ก ารป รับ โ ค รงส ร้างก ารถือ หุ้ น แ ล ะก ารจัดก าร  
โ ดยบริษัทฯ จะดําเนินการใ ห้มีการจัดตั.งบริษัทโ ฮลดิ.งส์ใ นรูปแบบบริษัทมหาชนจาํกัดภายใ ต้ชื�อ “บริษัท ไทยวิวฒัน์  
โ ฮลดิ.งส์ จาํกดั (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ1งส์”) โ ดยบริษทัโ ฮลดิ.งส์จะทาํคาํเสนอซื.อหลกัทรัพยท์ั.งหมดของบริษทัฯ เพื�อแลกกบั
หลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัของบริษทัโ ฮลดิ.งส์ ที�อตัราการแลกหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญั
ของบริษทัโ ฮลดิ.งส์ และภายหลงัการทาํคาํเสนอซื.อหลกัทรัพยเ์สร็จสิ.น หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ.งส์จะเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซึ� งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนั ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.34/2552 เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใ หม่พร้อมกบัการทาํคาํเสนอซื.อหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื�อปรับโ ครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจดัการ และที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม  

ทั.งนี.  แผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการมีวตัถุประสงค ์ดงันี.  

1. เพิ	มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ	มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจํากัดด้านการลงทุน 

การปรับโ ครงสร้างบริษทัฯ ใ ห้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโ ดยการถือหุ้นใ นบริษทัอื�น (Holding Company)  
จะทาํให้บริษทัโ ฮลดิ.งส์สามารถลงทุนโ ดยการถือหุ้นในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และมีความคล่องตวัใ นการขยาย
การลงทุนในธุรกิจอื�นเพื�อเพิ�มผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัโ ฮลดิ.งส์ 
โ ดยไ ม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั. งหมดต่อสินทรัพยเ์สี� ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ 
นอกจากนี.  การปรับโ ครงสร้างใ นลกัษณะของบริษทัโ ฮลดิ.งส์เป็นการเปิดโ อกาสให้ผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจซึ� งเป็น
บุคคล และ/หรือบริษทัที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะที�มีความสนใ จในการลงทุนหรือมีความคล่องตวัใ นการเลือกลงทุนในธุรกิจ
ของบริษทัโ ฮลดิ.งส์ อีกทั.ง การมีผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีความเชี�ยวชาญยงัช่วยเพิ�มความสามารถใ นการแข่งขนั
และลดความเสี�ยงจากการลงทุนของบริษทัโ ฮลดิ.งส์ไดใ้นระดบัหนึ�ง   

อนึ� ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ใ นปัจจุบัน อยู่ภายใ ต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“สํานักงาน คปภ.”) โ ดยตามนยัประกาศสาํนกังาน คปภ. เรื�อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื�นของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 (รวมทั.งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) ซึ�งมีขอ้จาํกดัต่าง ๆ  อาทิเช่น 
บริษัทฯ ไ ม่สามารถลงทุนใ นตราสารทุนใ นประเทศที�ออกโ ดยบริษัทจาํกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนตราสารทุนที�
ออกจาํหน่ายทั.งหมดของบริษทัจาํกดันั.น เวน้แต่การถือตราสารทุนเพื�อการประกอบธุรกิจอื�น และตราสารทุนที�ออกโ ดยบริษทั 
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที�ออกโ ดยนิติบุคคลที�จดัตั.งขึ.น
ตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายไดเ้กินร้อยละ 10 ของจาํนวนตราสารทุนที�ออกจาํหน่ายทั.งหมดของผูอ้อกนั.น บริษทัฯ ไม่
สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั.งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ เวน้แต่
จะเป็นไปตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ที�สํานักงาน คปภ. กาํหนด นอกจากนี.  บริษทัฯ ยงัไม่สามารถลงทุนใ นสินทรัพยบ์าง
ประเภทตามที�สํานักงาน คปภ. กาํหนด เช่น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนใ นตราสารทุนที�ไ ม่ไดจ้ดทะเบียนซื.อขายใ นตลาด
หลกัทรัพยใ์ นประเทศ หรือไม่ไดอ้ยู่ระหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือ
ไม่ไดจ้ดทะเบียนซื.อขายใ นตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมทั.งหมดไดเ้กินร้อยละ 5 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ส่งผล
ให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษทัฯ ในปัจจุบนัเป็นไปอย่างจาํกดั ดงันั.น การปรับโ ครงสร้างใ นลกัษณะของบริษทั
โ ฮลดิ.งส์จึงสามารถลดขอ้จาํกดัดา้นการลงทุนดงักล่าวได ้



 

 

2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี	ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน 

การปรับโ ครงสร้างใ นลกัษณะของบริษทัโ ฮลดิ.งส์จะทาํให้บริษทัโ ฮลดิ.งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดาํเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถบริหารความเสี�ยงไดอ้ย่างเหมาะสม โ ดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
ประกนัวินาศภยั ซึ�งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังาน คปภ. 

3. เพิ	มประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

การปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปนี.  

3.1 บริษทัโ ฮลดิ.งส์สามารถบริหารจดัการและใ ช้ทรัพยากรและความเชี�ยวชาญที�มีอยู่ใ ห้เกิดการประหยดัต่อ
ขนาด (Economics of Scale) และก่อใ ห้เกิดประโ ยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โ ดยตั.งหน่วยงานเพื�อใ ห้การ
สนบัสนุนแก่บริษทัอื�นในเครือ เช่น การให้บริการดา้นเทคโ นโ ลยีสารสนเทศ การใ ห้บริการดา้นการบญัชี
การเงิน การให้บริการสรรหาและพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

3.2 เพิ�มความชัดเจนใ นการบริหารธุรกิจใ ห้สามารถขยายและพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใ ต้การ
บริหารงานของผูเ้ชี�ยวชาญ ซึ� งจะส่งผลใ ห้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโ ตและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย นาํไปสู่ผล
การดาํเนินงานที�ดีให้กบับริษทัโ ฮลดิ.งส์ในอนาคต 

3.3 เพิ�มศกัยภาพของบุคลากรและผูเ้ชี�ยวชาญใ นแต่ละธุรกิจ  เนื�องจากแต่ละธุรกิจสามารถกาํหนดขอบเขต 
หน้าที� ความรับผิดชอบของบุคลากรใ นแต่ละสายงานไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ผูบ้ริหารของบริษทัโ ฮลดิ.งส์มี
หน้าที�ใ นการกาํหนดนโ ยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโ ดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ
กลุ่มธุรกิจทั.งหมด อีกทั.ง โ ครงสร้างดงักล่าวยงัช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
แต่ละธุรกิจออกจากกนั ส่งผลใ ห้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกาํหนดกลยุทธ์  เพื�อใ ห้การ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชดัเจน และโ ปร่งใส 

5. การดําเนินการเสนอซื1อหุ้นและหลักทรัพย์อื	นที	อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและ
ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั	วไป 

 5.1  ชื�อผูเ้สนอซื.อหรือกลุ่มผูเ้สนอซื.อพร้อมความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

  ผูเ้สนอซื.อ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยวิวฒัน์ โ ฮลดิ.งส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัที�บริษทัฯ จะ
ดาํเนินการจดัตั.งขึ.นเพื�อดาํเนินการตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ โ ดยกาํหนดให้กรรมการ
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นเริ�มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันใ นอตัราร้อยละ 100  ของทุนจด
ทะเบียนเริ�มแรกของบริษทัโ ฮลดิ.งส์  

 5.2 ราคาเสนอซื.อหลกัทรัพย ์(แยกเป็นแต่ละประเภทหลกัทรัพย)์  

  อตัราการแลกหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัที�ออกใ หม่ของบริษทัโ ฮลดิ.งส์ 
โ ดยราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดียวกบัมูลค่าตน้ทุนหุ้นบริษทัฯ เดิมของผูถื้อหุ้นแต่ละราย 

 5.3 ชื�อที�ปรึกษาทางการเงินของผูเ้สนอซื.อ  

  บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 



 

 

 5.4 ชื�อที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

  บริษทั เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จาํกดั 

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที	 10 พฤษภาคม 2564   

6.1 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ลําดับ ชื	อ สัญชาต ิ จํานวนหุ้น %  การถือหุ้น 
1 บริษทั มาแฟม จาํกดั ไทย 145,655,120 48.07 
2 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบติั ไทย 18,239,400 6.02 
3 นาย เทพพนัธ์ อศัวะธนกุล ไทย 15,542,150 5.13 
4 น.ส. เจนจิรา อศัวะธนกุล ไทย 15,542,150 5.13 
5 BANK OF SINGAPORE LIMITED สิงคโ ปร์ 15,096,000 4.98 
6 บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี.  จาํกดั ไทย 15,082,648 4.98 
7 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร ไทย 9,665,500 3.19 
8 นาย ชาญ ฉนัทวิ์ภว ไทย 5,520,500 1.82 
9 นาย สุโ ชติ ฉนัทวิ์ภว ไทย 4,961,400 1.64 
10 นาง สุเทพี อศัวะธนกุล ไทย 4,725,384 1.56 

6.2  จาํนวนผูถื้อหุ้น 

  -  จาํนวนผูถื้อหุน้ทั.งหมด 1,344 ราย 303,000,000 หุ้น 
  - จาํนวนผูถื้อหุ้นรายย่อยที�ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชาํระแลว้ แต่ไม่ตํ�ากว่า 1 หน่วยการซื.อ

ขาย 1,185 ราย 42,053,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.88 ของทุนเรียกชาํระแลว้  

 7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที	 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

ลําดับ ชื	อ ตําแหน่ง %  การถือหุ้น 
1 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ - 

2 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุลu กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

1.92 

3 นางสุเทพี อศัวะธนกุลu กรรมการ / กรรมการผูอ้าํนวยการ 1.92 

4 นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการ 0.01 

5 นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร กรรมการ 0.01 

6 นางปราณี ภาษีผล กรรมการ / กรรมการอิสระ - 

7 นางพิไล เปี� ยมพงศ์สานต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ - 

8 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการ / กรรมการอิสระ - 
หมายเหตุ :  นบัรวมสัดส่วนการถือหุ้นของนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กบันางสุเทพี อศัวะธนกุล เนื�องจากเป็นบุคคลเดียวกนั

ตามมาตรา 258  

 

 



 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี. ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 

ลงชื�อ  
 

                                               (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล) 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 
 

(ประทบัตราบริษทั) 
ลงชื�อ 

                                                (นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร) 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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ความเห็นของกรรมการอิสระเกี�ยวกับการขอเพกิถอนหุ้น 

ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครั( งที� 2/2565 เมื�อวนัที� 24 
กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติอนุมติัการเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) เพื�อใ ห้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ซึ� งเป็นไปตามนยัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 34/2552 เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใ หม่พร้อมกบัการทาํคาํ
เสนอซื(อหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื�อปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (รวมทั(งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโ ดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 โ ดยบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการจดัตั(งบริษทัโ ฮลดิ(งส์ใ นรูปแบบบริษทัมหาชนจาํกดั (“บริษทัโ ฮลดิ(งส์”) เพื�อทาํคาํเสนอซื(อหลกัทรัพยท์ั(งหมดของ
บริษทัฯ โ ดยบริษทัโ ฮลดิ(งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อแลกกบัหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ และภายหลงัการทาํคาํเสนอซื(อหลกัทรัพยเ์สร็จสิ(น หุ้นสามญัของบริษทัโ ฮลดิ(งส์จะเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ� งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเวลาเดียวกนั ทั(งนี(  บริษทัฯ จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัแมจ้ะมีการ
เพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

กรรมการอิสระของบริษทัฯ ซึ� งประกอบดว้ย 1) นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ 2) นางปราณี ภาษีผล 3) นางพิไล เปี� ยมพงศ์
สานต์ และ 4) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ไดพิ้จารณารายละเอียดของแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของ
บริษทัฯ ประกอบกบัความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดแ้ก่ บริษทั เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จาํกัด (“ที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ”) เกี�ยวกบัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ออกจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ ซึ� งกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระ โ ดยมีความเห็นว่าการทาํรายการตามแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการเพิก
ถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัฯ ในครั(งนี(  มีความสมเหตุสมผล เนื�องจากเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ได้แก่ 1) เพิ�มความคล่องตัวใ นการขยายธุรกิจ เพิ�มความสามารถใ นการ
แข่งขนัทางธุรกิจ และลดขอ้จาํกดัดา้นการลงทุน 2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี�ยงทางธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน
และ 3) เพิ�มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

ใ นการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราส่วนที�ใ ช้ใ นการแลกเปลี�ยนหลกัทรัพย ์ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระและ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่า อตัราการแลกหุ้นที�เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท 
โ ฮลดิ(งส์ มีความเหมาะสม โ ดยผูถื้อหุ้นที�แลกหุ้นของบริษทัฯ กบัหุ้นที�ออกใหม่ของบริษทัโ ฮลดิ(งส์จะไม่เสียประโ ยชน์จากการ
แลกหุ้นในครั(งนี(  

ทั( งนี(  ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ� งรวมถึงการตอบรับคําเสนอซื( อ
หลกัทรัพยแ์ละการเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โ ดยภายหลงัจากที�หุ้น
ของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ที�นาํหุ้นไปแลกกบัหุ้นที�ออกใหม่
ของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ จะไม่ไดรั้บผลกระทบใ ด ๆ  จากการขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เนื�องจากผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะมี
สถานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ ซึ�งมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่นเดิม แต่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ที�ไม่ไดน้าํหุ้นไปแลกกบัหุ้นที�ออกใ หม่ของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ซึ� งเป็นผูท้าํคาํเสนอซื(อตามคาํเสนอซื(อหลกัทรัพย ์จะไดรั้บ
ผลกระทบจากการที�บริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันี(  
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1. ผูถื้อหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื(อขายหุ้นของบริษทัฯ และไม่มีราคาตลาดอา้งอิง เนื�องจากหุ้นของบริษทัฯ จะ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและ
การจดัการ 

2. ผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้ากกาํไรจากการซื(อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที�ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากนี(  ผูถื้อหุ้นที�เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
จะตอ้งเสียค่าอากรแสตมป์ใ นการโ อนหุ้น จากเดิมที�ไดรั้บยกเวน้ค่าอากรแสตมป์สําหรับการขายหุ้นใ นตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซึ�งมีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียน 

3. ผูถื้อหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดาํเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื�นของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ใ นอนาคต (หากมี) และ
จาํกดัความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เกิดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ เท่านั(น  

4. ผูถื้อหุ้นมีขอ้จาํกดัในการไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลของบริษทัฯ จากเดิมที�เคยไดรั้บในฐานะหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ใ นตลาดหลกัทรัพยฯ์ โ ดยภายหลงัจากที�หุ้นของบริษทัฯ ไดเ้พิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
บริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรื�องแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษทัจดทะเบียน อีกทั(ง หากภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมการเสนอซื(อหลกัทรัพยใ์ นครั( งนี( มีผูถื้อ
หุ้นรายอื�นนอกเหนือจากบริษทัโ ฮลดิ(งส์ บุคคลที�กระทาํการร่วมกบับริษทัโ ฮลดิ(งส์ (Concert Party) และบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที�ไ ด้แก้ไ ขเพิ�มเติม  
ของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ถือหุ้นรวมกันใ นบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของ 
บริษทัฯ บริษทัฯ จะไม่มีหนา้ที�ที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออก
หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที� ทจ. 44/2556 เรื�องหลกัเกณฑ์เงื�อนไขและวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์และที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติม 
(“ประกาศ ทจ. 44/2556”) (กรณีที�มีจาํนวนผูถื้อหุ้นรายอื�นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั(งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูถื้อหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงคจ์ะไดรั้บ
ขอ้มูลตามประกาศ ทจ. 44/2556 ได)้ โ ดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จะไม่จาํเป็นตอ้งจดัทาํ
และเปิดเผยรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื(อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูส้อบบญัชี ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ. 38/2561 เรื�องการ
จดัทาํรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื(อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 
ผูท้าํแผน และผูบ้ริหารแผน 

นอกจากนี(  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 20/2558 เรื�องกาํหนดลกัษณะของบริษทัที�ได้รับ
ยกเวน้ไม่อยู่ภายใ ตบ้ังคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หาก
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมเสนอซื(อหลกัทรัพยใ์ นครั( งนี( มีผูถื้อหุ้นรายอื�นนอกเหนือจากบริษทัโ ฮล
ดิ(งส์และผูที้�เกี�ยวขอ้งบริษทัโ ฮลดิ(งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติม ถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั(งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะไดรั้บยกเวน้ให้ไม่อยู่ภายใ ตบ้งัคบัของ
หมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย)์ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติม และประกาศต่าง ๆ  ที�ออกตามความใ นหมวด 3/1 ขา้งต้น ซึ� งรวมถึง (แต่ไม่
จาํกดัเพียง) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 20/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนยัสาํคญั
ที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 
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เรื�องหลกัเกณฑ์ใ นการทาํรายการที�เกี�ยวโ ยงกนั (กรณีที�มีจาํนวนผูถื้อหุ้นรายอื�นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จาํนวนสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทัฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผูถื้อหุ้นทุกรายว่าไม่
ประสงค์จะไ ด้รับความคุ้มครองตามหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที�ออกหลักทรัพย์) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติม) 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการในครั(งนี(  การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ อาจ
เป็นส่วนหนึ�งของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ ในฐานะที�บริษทัฯ เป็นบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจหลกั
ของบริษทัโ ฮลดิ(งส์ นอกจากนี(  บริษทัฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดงันั(น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะ
ยงัคงไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลซึ� งบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และที�
ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�เปิดเผยใ นการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ที�จะตอ้งจดัส่ง
ใ ห้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี และผูถื้อหุ้นยงัสามารถขอคดัเอกสารสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ หนังสือรับรอง 
รายชื�อผูถื้อหุ้น และงบการเงินประจาํปีจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ได ้

5. หากบริษทัโ ฮลดิ(งส์สามารถแลกหุ้นของบริษทัฯ ไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 50 จะส่งผลใ ห้บริษทัโ ฮลดิ(งส์
สามารถควบคุมและมีอาํนาจใ นการตัดสินใ จดาํเนินการด้านต่างๆ  ซึ� งใ ช้มติอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากได ้และหากบริษทัโ ฮลดิ(งส์สามารถซื(อหุ้นของบริษทัฯ ไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 75 
ของจาํนวนหุ้นทั(งหมดของบริษทัฯ จะส่งผลใ ห้บริษทัโ ฮลดิ(งส์สามารถควบคุมและมีอาํนาจใ นการตดัสินใ จ
ดาํเนินการด้านต่าง ๆ  ได้เกือบทั(งหมด และผูถื้อหุ้นรายอื�นของบริษทัฯ จะไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอใ นการ
คดัคา้นหรือถ่วงดุลอาํนาจในเรื�องที�บริษทัโ ฮลดิ(งส์เสนอให้พิจารณา 

6. ในกรณีที�บริษทัโ ฮลดิ(งส์เริ�มดาํเนินธุรกิจใหม่ ผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดแ้ลกหุ้นจะไม่มีโ อกาสไดรั้บเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของธุรกิจใหม่ดงักล่าว โ ดยจะไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่านั(น 

ดงันั(น กรรมการอิสระของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรใ ห้นาํเสนอความเห็นขา้งตน้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อประกอบการ
พิจารณา นอกจากนี(  ผูถื้อหุ้นสามารถใ ชร้ายงานของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการตดัสินใ จ โ ดยการตดัสินใ จสุดทา้ย
ขึ(นอยู่กบัดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์) 

ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
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ร่างข้อบังคับของบริษัท ประกันภยัไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) 

การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ�มเติม ดงันี�   

ข้อ ข้อบงัคับใหม่ 

หมวดที& 5/1  

การบริหารจัดการเพื&อปฏิบัตติามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไลการกํากบัดูแลกิจการที&บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน1 

ขอ้ 32/1  ขอ้บงัคบัใ นหมวดนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อกาํหนดมาตรการและกลไกทั�งทางตรงและทางออ้ม
เพื�อให้การบริหารจดัการกิจการของบริษทัเป็นไปตามนโ ยบายของบริษทัใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษทั
มหาชนจาํกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ใ นการนี�  “บริษัทใ หญ่” มีความหมายตามที�ก ําหนดไ วใ้ นประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ. 17/2551 เรื�อง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์(ตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) และ “บริษทัย่อย” และ “บริษทัร่วม” หมายถึง 
บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมที�ประกอบธุรกิจหลกัตามที�กาํหนดไวใ้ นขอ้ 24 ซึ� งมีขนาดรวมกนัเป็นไป
ตามขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 39/2559 เรื�อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ (ตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ. 17/2551 เรื�อง การกาํหนดบทนิยามใ นประกาศเกี�ยวกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(ตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) 

ในกรณีที�ขอ้บงัคบัตามความในหมวดนี�กาํหนดให้การทาํรายการหรือการดาํเนินการใด ๆ  ซึ�ง
มีนัยสําคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและ/หรือบริษทัใ หญ่เป็น
เรื�องที�จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
ใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ให้กรรมการบริษทัมีหนา้ที�ในการจดัการใหมี้การประชุมกรรมการของบริษทัและ/
หรือการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่
และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใ หญ่ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุมติัเรื�องดงักล่าวเป็นที�เรียบร้อย
แลว้ ในการนี� ให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ขั�นตอนและวิธีการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องที�จะขออนุมติันั�นตามที�กาํหนดไวใ้ นกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั 
และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตลาด
ทุน สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

 
1 หมวดที� H/I (การบริหารจัดการเพื�อปฏิบติัตามนโ ยบายการควบคุมดูแลและกลไลการกาํกบัดูแลกิจการที�บริษทัใหญ่เขา้ไปลงทุน) เป็นหมวดที�
ไดมี้การเพิ�มเติมขึ�นเพื�อรองรับการปรับโ ครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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ไทย โ ดยอนุโ ลม (เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง  

อนึ�ง ขอ้บงัคบัทุกขอ้ในหมวด 5/1 นี�จะมีผลใชบ้งัคบัตราบเท่าที�บริษทัใหญ่ ยงัคงสถานะของ
ความเป็นบริษทัใ หญ่ตามนิยามที�กฎหมายกาํหนด หรือมีอาํนาจควบคุมกิจการของบริษทั ทั�งนี�  คาํ
นิยามของอาํนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้ 32/2  การทาํรายการหรือดาํเนินการใ ด ๆ  ของบริษทัใ นกรณีดงัต่อไปนี� จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) 

(1) เรื� องที�จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใ หญ่ ก่อนที�
บริษทัจะเขา้ทาํรายการ  

(ก) การแต่งตั�งหรือเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัอย่าง
นอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในบริษทั (“กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่”) 

เวน้แต่ขอ้บงัคบัฉบบันี�หรือคณะกรรมการของบริษทัใ หญ่จะไดก้าํหนด
ไวเ้ป็นอย่างอื�น ใ ห้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใ หญ่มีดุลพินิจใ นการพิจารณาออกเสียงใ นการประชุม
คณะกรรมการของบริษทัใ นเรื�องที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการทั�วไปและดาํเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษทัไดต้ามแต่ที�กรรมการผูแ้ทนบริษทัใ หญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื�อประโ ยชน์สูงสุดของ
บริษทัใหญ่และบริษทั  

ทั�งนี�  กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่ตามวรรคขา้งตน้ที�ไดรั้บการแต่งตั�ง
หรือเสนอชื�อตอ้งเป็นบุคคลที�มีรายชื�ออยู่ใ นระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�
ออกหลกัทรัพย ์(White List) และมีคุณสมบติั บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบตามที�กาํหนดไวใ้ น
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใ จตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใ จของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั  

(ข) การเพิ�มทุนโ ดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัและการจดัสรรหุ้น รวมทั�ง
การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชาํระแลว้ของบริษทั ซึ�งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ถือหุ้น หรือดาํเนินการอื�นใ ดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการใ ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งทางตรงและ
ทางออ้มของบริษทัใ หญ่ใ นที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ว่าใ นทอดใ ด ๆ  ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 
(สิบ) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของบริษทันั�นหรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงโ ดยเข้าข่ายเป็นรายการ
จาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยที์�ถึงเกณฑ์ที�ตอ้งใ ห้คณะกรรมการบริษทัใ หญ่อนุมติั (โ ดยนาํหลกัเกณฑ์การ
คาํนวณขนาดรายการตามที�กาํหนดไวใ้ นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการไดม้าจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น มาบงัคบัใ ช้
โ ดยอนุโ ลม) เวน้แต่เป็นกรณีที�อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจาํปีของบริษทัซึ�งไดรั้บการอนุมติั
จากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่แลว้  

(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหว่างกาล 
(หากมี) ของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีที�บริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโ ยบายการจ่ายเงินปันผลที�
กาํหนดไว ้ 

(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เวน้แต่การแก้ไขข้อบังคับใ นเรื� องที�มี
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นยัสาํคญัตามขอ้ 32/2(2)(ก) ซึ�งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  

(จ) การพิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปีของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีที�ได้
กาํหนดไวใ้ นอาํนาจอนุมติัตามสายการบงัคบับญัชา (Delegation of Authority) ของบริษทัที�ไดรั้บการ
อนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่แลว้  

รายการตั� งแต่ข้อ 32/2 (1)(ฉ) ถึง 32/2 (1)(ณ) นี� เป็นรายการที� ถือว่ามี
สาระสําคญั และหากเข้าทาํรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ดงันั�น ก่อนที�จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษทั และก่อนที�กรรมการ
ผูแ้ทนของบริษทัใ หญ่ใ นบริษทัจะออกเสียงใ นเรื�องดงัต่อไปนี�  กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใ หญ่ราย
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัใหญ่เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวก่อน 
ทั�งนี�  ตอ้งเป็นกรณีที�เมื�อคาํนวณขนาดรายการที�บริษทัเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะ และ/หรือ
ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใ หญ่ (โ ดยนาํหลกัเกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการตามที�ได้
กาํหนดไวใ้นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโ ยงกนั หรือเรื�องการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น 
(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใ ชโ้ ดยอนุโ ลม) แลว้ อยู่ใ นเกณฑ์ที�ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ ซึ�งรายการดงัต่อไปนี�  คือ 

(ฉ) กรณีที�บริษทัตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคลลที�เกี�ยวโ ยงกนัของบริษทัใ หญ่
หรือบริษทัหรือรายการที�เกี�ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นของบริษทั ซึ� งรวมถึงแต่ไม่
จาํกดัเพียงกรณีดงัต่อไปนี�   

1.) การโ อนหรือสละสิทธิประโ ยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิทธิ
เรียกร้องที�มีต่อผูที้�ก่อความเสียหายแก่บริษทั  

2.) การขายหรือโ อนกิจการของบริษัททั� งหมดหรือบางส่วนที�
สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น  

3.) การซื�อหรือการรับโ อนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทั  

4.) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการใ ห้เช่ากิจการของ
บริษทัทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายใ ห้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการของบริษทักบับุคลอื�นโ ดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั  

5.) การเช่าหรือใ ห้เช่าซื�อกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทัทั�งหมด
หรือส่วนที�มีสาระสาํคญั 

(ช) การกู้ยืมเงิน การใ ห้กู ้ยืมเงิน การใ ห้สินเชื�อ การคํ� าประกัน การทาํนิติ
กรรมผูกพนับริษทัใ ห้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ�น หรือการใ ห้ความช่วยเหลือด้านการเงินใ น
ลกัษณะอื�นใ ดแก่บุคคลอื�นใ นจาํนวนที�มีนัยสําคญัและมิใ ช่ธุรกิจปกติของบริษทั เวน้แต่เป็นการกูยื้ม
เงินระหว่างบริษทัและบริษทัใหญ่  

(ซ) การเลิกกิจการของบริษทั  

(ฌ) รายการอื�นใดที�ไม่ใ ช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นรายการที�จะมี
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ผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัสาํคญั  

(2) เรื�องที�จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามใ นสี�  (3/4) ของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ก่อนที�บริษทัจะเขา้ทาํรายการ 

(ก) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในเรื�องที�อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั
ต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบ ริษัทที� ส่ งผลกระท บต่อสิ ทธิใ นการออกเสี ยงลงคะแนนของบริษัทใ หญ่ใ นที� ประชุม
คณะกรรมการบริษทัของบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และ/หรือการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัและ/หรือสิทธิของบริษทัใหญ่ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จาํกดั เป็นตน้ 

(ข) กรณีที�บริษทัตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโ ยงกนัของบริษทัใ หญ่
หรือบริษทั หรือรายการที�เกี�ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทั ทั�งนี�  ตอ้งเป็นกรณี
ที�เมื�อคาํนวณขนาดของรายการที�บริษทัเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะและ/หรือขนาดตามงบ
การเงินรวมของบริษทัใ หญ่ (โ ดยนําหลกัเกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการตามที�กาํหนดไวใ้ น
ประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโ ยงกนั หรือ เรื�องการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น (แลว้แต่กรณี) 
มาบังคบัใ ช้โ ดยอนุโ ลม) แล้วอยู่ใ นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่ 

(ค) การเพิ�มทุนโ ดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัและการจดัสรรหุ้น รวมทั�ง
การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชาํระแลว้ของบริษทัซึ� งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ถือหุ้น หรือการดาํเนินการอื�นใดเป็นผลใ ห้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั�ง
ทางตรงและทางออ้มใ นที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ว่าใ นทอดใด ๆ  ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที�
กาํหนดใ นกฎหมายซึ�งใชบ้งัคบักบับริษทัอนัมีผลทาํใ ห้บริษทัใหญ่ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัหรือเมื�อ
คาํนวณขนาดรายการแลว้ถึงเกณฑ์ที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใ หญ่ตอ้งอนุมติั ทั�งนี�  ตอ้งเป็นกรณีที�
เมื�อคาํนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกบัขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ แลว้อยู่ในเกณฑ์
ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใ หญ่ (โ ดยนําหลกัเกณฑ์การคาํนวณ
ขนาดของรายการที�ก ําหนดไ ว้ใ นประกาศที� เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น มาบงัคบั
ใชโ้ ดยอนุโ ลม)  

(ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั�งนี�  ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคาํนวณขนาดของ
กิจการของบริษัทที�จะเลิกนั� นเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใ หญ่ (โ ดยนํา
หลกัเกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการตามที�กาํหนดไวใ้ นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�ง
ทรัพยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ ดยอนุโ ลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่  
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(จ) รายการอื�นใดที�ไม่ใ ช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัและเป็นรายการที�จะมี
ผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัสําคญั ทั�งนี�  ตอ้งเป็นกรณีที�เมื�อคาํนวณขนาดของรายการที�บริษทัเขา้ทาํ
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใ หญ่ (โ ดยนาํหลกัเกณฑก์ารคาํนวณขนาด
ของรายการตามที�ก ําห นดไ ว้ใ นประกาศที� เกี� ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น มาบงัคบั
ใชโ้ ดยอนุโ ลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  

รายการตั�งแต่ข้อ 32/2 (2)(ฉ) ถึง 32/2 (2)(ช) นี� เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคัญ 
และหากเขา้ทาํรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ดงันั�น ก่อนที�จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่ เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวก่อน ทั�งนี�  ตอ้งเป็นกรณีที�เมื�อคาํนวณขนาดรายการที�บริษทัเขา้ทาํ
รายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใ หญ่ (โ ดยนาํหลกัเกณฑ์
การคาํนวณขนาดของรายการตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโ ยงกนั หรือเรื�อง
การไดม้าหรือจาํหน่ายซึ� งทรัพยสิ์น (แล้วแต่กรณี) มาบังคบัใ ช้โ ดยอนุโ ลม) แลว้อยู่ใ นเกณฑ์ที�ตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ซึ�งรายการดงัต่อไปนี�  คือ 

(ฉ) กรณีที�บริษทัตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคลลที�เกี�ยวโ ยงกนัของบริษทัใ หญ่
หรือบริษทัหรือรายการที�เกี�ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทั ซึ� งรวมถึงแต่ไม่
จาํกดัเพียงกรณีดงัต่อไปนี�   

1) การโ อนหรือสละสิทธิประโ ยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิทธิ
เรียกร้องที�มีต่อผูที้�ก่อความเสียหายแก่บริษทั  

2) การขายหรือโ อนกิจการของบริษัททั� งหมดหรือบางส่วนที�
สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น  

3) การซื�อหรือการรับโ อนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทั  

4) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการใ ห้เช่ากิจการของ
บริษทัทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายใ ห้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการของบริษทักบับุคลอื�นโ ดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั  

5) การเช่าหรือใ ห้เช่าซื�อกิจการ หรือทรัพยสิ์นของบริษทัทั�งหมด
หรือส่วนที�มีสาระสาํคญั 

(ช) การกู้ยืมเงิน การใ ห้กู ้ยืมเงิน การใ ห้สินเชื�อ การคํ� าประกัน การทาํนิติ
กรรมผูกพนับริษทัใ ห้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ�น หรือการใ ห้ความช่วยเหลือด้านการเงินใ น
ลกัษณะอื�นใ ดแก่บุคคลอื�นในจาํนวนที�มีนยัสําคญั และมิใ ช่ธุรกิจปกติของบริษทั เวน้แต่เป็นการกูยื้ม
เงินระหว่างบริษทัและบริษทัใหญ่ หรือระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยอื�นภายในกลุ่มของบริษทัใหญ่ที�
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอนุญาตใ ห้ทาํได ้โ ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใ หญ่
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใ นสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 32/3  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ไดรั้บการเสนอชื�อหรือแต่งตั�งโ ดยบริษทัใหญ่มีหนา้ที�ดงัต่อไปนี�   

(1) เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการ
ระหว่างกนัของบริษทัตลอดจนการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์นที�มีนยัสําคญัใ ห้แก่บริษทัใ หญ่
ทราบโ ดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใ นกําหนดเวลาที�สมควรตามที�บริษัทใ หญ่กําหนด อนึ� ง ใ ห้
คณะกรรมการของบริษทัหรือบริษทัใหญ่พิจารณาการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั การไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งทรัพยสิ์นที�มีนยัสําคญัของบริษทั โ ดยนาํประกาศที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโ ยงกนั หรือเรื�องการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ ดยอนุโ ลม  

(2) เปิดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนไม่ว่าโ ดยตรงหรือโ ดยอ้อม และผูที้�
เกี�ยวข้องใ นส่วนที� เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกรรมใ ด ๆ  ใ นธุรกิจอื�นใ ด ที�อาจคาดหมายได้ว่าจะ
ก่อใ ห้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโ ยชน์อื�น (Conflict of Interest) กบับริษทัใ หญ่ และ/หรือบริษทัต่อ
คณะกรรมการของบริษทัใ หญ่หรือผูที้�คณะกรรมการของบริษทัใ หญ่มอบหมายภายใตก้าํหนดเวลาที�
บริษทัใหญ่กาํหนด โ ดยคณะกรรมการของบริษทัมีหนา้ที�แจง้เรื�องดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษทั
ใหญ่ทราบภายในกาํหนดเวลาที�สมควรตามที�บริษทัใ หญ่กาํหนดเพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ตดัสินหรืออนุมติัใ ด ๆ  ซึ� งการพิจารณานั�นจะคาํนึงถึงประโ ยชน์โ ดยรวมของบริษทัใ หญ่และบริษทั
เป็นสาํคญั 

ทั�งนี�  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที�ไดรั้บการเสนอชื�อหรือแต่งตั�งโ ดยบริษทั
ใ หญ่ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัใ นเรื�องที�ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโ ยชน์ทั�ง
ทางตรงและทางออ้มนั�นดว้ย 

อนึ�ง การกระทาํดงัต่อไปนี� ซึ� งเป็นผลใ ห้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัที�ไดรั้บ
การเสนอชื�อหรือแต่งตั�งโ ดยบริษทั หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั
ดงักล่าว ไดรั้บผลประโ ยชน์ทางการอื�นนอกเหนือจากที�พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุใ ห้บริษทัหรือ
บริษทัใ หญ่ไดรั้บความเสียหาย ใ ห้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทาํที�ขดัแยง้กบัผลประโ ยชน์ของบริษทั
อย่างมีนยัสาํคญั 

(ก) การทาํธุรกรรมระหว่างบริษทักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความ
เกี�ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใ หญ่โ ดยมิไ ด้เป็นไ ปตาม
หลกัเกณฑข์องการทาํรายการที�เกี�ยวโ ยงกนั 

(ข) การใ ชข้อ้มูลของบริษทัใหญ่และ/หรือบริษทัที�ล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูล
ที�เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

(ค) การใ ช้ทรัพยสิ์นหรือโ อกาสทางธุรกิจของบริษทัใ หญ่และ/หรือบริษทั 
ใ นลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลกัปฏิบัติทั�วไปตามที�คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 

(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โ ครงการลงทุนขนาดใ หญ่
ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื�น ๆ  ต่อบริษทัใ หญ่ผ่านรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจาํเดือนหรือไตรมาสและเขา้ชี� แจงและ/หรือนาํส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวใ น
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กรณีที�บริษทัใหญ่ร้องขอ 

(4) เขา้ชี� แจง และ/หรือนําส่งข้อมูลหรือเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินงานใ ห้แก่
บริษทัใหญ่ เมื�อไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) เขา้ชี�แจงและ/หรือนาํส่งเอกสารที�เกี�ยวขอ้งใ ห้แก่บริษทัใหญ่ ใ นกรณีที�บริษทัใหญ่
ตรวจพบประเด็นที�มีนยัสาํคญัใด ๆ   

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี�ยง และระบบ
ป้องกนัการทุจริตที�เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที�ทาํใ ห้มั�นใ จไดว่้าการดาํเนินการต่าง ๆ  
ของบริษทัจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโ ยบายของบริษทัใ หญ่ กฏหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั 
และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายอื�นใ ดที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัไดอ้ย่าง
แทจ้ริง เพื�อป้องกนัการทุจริตที�อาจเกิดขึ�นกบับริษทัใ หญ่ และระบบงานอื�น ๆ  ที�จาํเป็น รวมทั�งควรจดั
ให้มีระบบงานที�ชดัเจน เพื�อแสดงไดว่้าบริษทัมีระบบเพียงพอใ นการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการที�มี
นัยสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดได้อย่างต่อเนื�องและน่าเชื�อถือ และมีช่องทางใ ห้กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัใ หญ่สามารถรับรู้ขอ้มูลของบริษทั ใ นการติดตามดูแลเรื�อง ระบบควมคุมภายใ น 
ระบบบริหารความเสี�ยง ระบบป้องกนัการทุจริต ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน การกระทาํการ
ระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการและผูบ้ริหารบริษทั และการทาํรายการที�มีนัยสําคญัของบริษทั ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี�  ตอ้งจดัใ ห้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าว
ใ นบริษัท โ ดยมีทีมงานผูต้รวจสอบภายใ นและกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัใหญ่ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ ดยตรง และให้มีการายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ เพื�อใ ห้มั�นใ จไดว่้าบริษทัมีการปฏิบติัตามระบบงานที�จดัทาํไว้
อย่างสมํ�าเสมอ 

(7) ห้ามมิใ ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มูลภายใ นของบริษทัใ หญ่และ/
หรือบริษัท ทั�งที�ได้มาจากการกระทาํตามหน้าที�หรือทางอื�นใ ดที�มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคญัต่อบริษทัใ หญ่และ/หรือบริษทัเพื�อประโ ยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื�น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือ
ทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ขอ้ 32/4 กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอื�นที�มีความเกี�ยวขอ้งกบับริษทัจะกระทาํธุรกรรมกบับริษทัได้
ต่อเมื�อธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใ หญ่ ตามแต่ขนาดรายการที�คาํนวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดใ นประกาศเรื�องการทาํ
รายการที�เกี�ยวโ ยงกนั ทั�งนี�  เวน้แต่เป็นการทาํธุรกรรมที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ใ นลกัษณะเดียวกบัที�
วิญeูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั�วไปใ นสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจทางการค้าที�ปราศจาก
อิทธิพลใ นการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง แลว้แต่กรณีและ
เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใ หญ่ หรือเป็นไปตาม
หลกัการที�ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่อนุมติัไวแ้ลว้ 
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แบบ ก.    อากรแสตมป์ 

Form A                                                                                   หนงัสือมอบฉันทะ       Duty Stamp 

                                                                                                       PROXY                                                                           20บาท/Baht  

 เขียนที�……..…………..........…….........…… 
 Written at 

 วนัที� …………….เดือน ……………...พ.ศ. ……...….....…. 
                                                       Date                Month               Year 

 
       ขา้พเจา้  ………………………………………………………………………..…………….   สัญชาติ  …………………………. 
        I/We                                                                                                            Nationality                                                   

อยูบ่า้นเลขที�  ………………………..…ถนน …………………………………………….  ตาํบล/แขวง ……………..………………………. 
Reside at                                             Road                                                                 Sub district                

อาํเภอ/เขต  …………………………. จงัหวดั  …………………………….……..….   รหสัไปรษณีย ์ .....…………....................... 
District                                          Province                                                          Postal Code  

                เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั   ประกนัภยัไทยวิวฒัน์   จาํกดั   ( มหาชน )            จาํนวนหุ้น ……………… หุ้น 
  Am / are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether ……… shares 

   ขอมอบฉนัทะให้  
   Hereby appoint 

([)  ชื�อ ……….….…………………………..……… …….อาย ุ…………….ปี อยูบ่า้นเลขที� ………….ถนน……..……………….. 
      Name                                                                       age              years Resides at                   Road 

ตาํบล/แขวง  ………..………….……  อาํเภอ/เขต  ……………..……………จงัหวดั ……………..……………รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub district                                        District                                              Province                                   Postal Code  

(2)   ชื�อ   นางปราณี ภาษีผล       กรรมการอิสระ          อาย ุ  72   ปี          อยูบ่า้นเลขที�  ^^  ถนนติวานนท ์^_ 
      Name Mrs. Pranee Phasipol      Independent Director  age  72 years        Resides at     44 Tiwanon Road 

ตาํบล//แขวง    ท่าทราย                     อาํเภอ/เขต   เมืองนนทบุรี                             จงัหวดั  นนทบุรี               รหสัไปรษณีย ์ [[___ 
Sub district      Tha-sai                     District       Muang  Nontaburi                       Province Nontaburi          Postal Code     11000 

 (d)  ชื�อ  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ                อาย ุ  69   ปี              อยูบ่า้นเลขที�  d[ ซ.หมู่บา้นเสรีวิลล่า แยก ^ 
      Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years        Resides at     31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4 

ตาํบล//แขวง    หนองบอน                     อาํเภอ/เขต   ประเวศ                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ [_no_ 
Sub district      Nong Bon               District       Prawet  Province Bangkok                       Postal Code       10250 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 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 

ในวนัที�  28 เมษายน  2565  เวลา 14.00 น.  ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั  เวลา   และสถานที�อื�นดว้ย 

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. 

 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัvน   ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves. 

 
ลงชื�อ/Signed …………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (……………………………..)  

 
ลงชื�อ/Signed …………….…………….……ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (……………………………..) 
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หมายเหตุ  
Note 

1. ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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.   ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที�ถือไวไ้ด ้
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 

Form B                                                                           แบบหนังสือมอบฉันทะ                                                         Duty Stamp 

                                                                                               PROXY                                                                                   20 บาท/Baht 

 
 เขียนที�……..…………......…………..…….........…… 
 Written at 
 วนัที� …………….เดือน ………………..…………...พ.ศ. ……...….....…. 
                                                       Date                      Month                                           Year 

(1) ขา้พเจา้ ………………………………………………………………….…………..สัญชาติ …………………………. 
                      I/We                                                                                                                        Nationality   

บา้นเลขที�  …………………ถนน …………………………  ตาํบล/แขวง  ………………..……………….เขต………………………………. 
Reside at                              Road                                          Sub district                                                    District 
จงัหวดั  ……………………………………………….…….. รหสัไปรษณีย ์ ………………………..................................... 
Province                                                                                 Postal Code   

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)                  จาํนวนหุ้น……..………………..…..หุ้น  
             Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding Altogether ……….……..… Share 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
              Hereby appoint 

  (1)  ชื�อ …………………..…………….อาย ุ…………….ปี       อยูบ่า้นเลขที� ………….ถนน……..……………… 
                             Name                                             age                      years  Resides at                     Road 

ตาํบล/แขวง  ………..………….……  อาํเภอ/เขต  ……………..……………จงัหวดั ……………..……………รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub district                                           District                                               Province                                       Postal Code  

(2)   ชื�อ    นางปราณี ภาษีผล       กรรมการอิสระ           อาย ุ  72   ปี          อยูบ่า้นเลขที�  44  ถนนติวานนท ์40 
        Name  Mrs. Pranee Phasipol      Independent Director  age  72 years        Resides at     44 Tiwanon Road 

ตาํบล/แขวง    ท่าทราย                     อาํเภอ/เขต   เมืองนนทบุรี                           จงัหวดั  นนทบุรี                    รหสัไปรษณีย ์ 11000 
Sub district      Tha-sai                     District       Muang  Nontaburi                   Province Nontaburi                Postal Code     11000 

(3)  ชื�อ     นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี     กรรมการอิสระ           อาย ุ  69   ปี           อยูบ่า้นเลขที�  31 ซ.หมู่บา้นเสรีวิลลา่ แยก 4 
             Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri  Independent Director   Age 68 years        Resides at     31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4 

ตาํบล//แขวง    หนองบอน                 อาํเภอ/เขต   ประเวศ                              จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์ 10250 
Sub district      Nong Bon              District       Prawet                             Province Bangkok                     Postal Code       10250 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 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 
ในวนัที�  28 เมษายน  2565  เวลา 14.00 น.  ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั  เวลา  และสถานที�อื�นดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัo งนีo  ดงันีo  
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ครัo งที� 28/2564 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 28/2021     
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 



 2

 
 
วาระที� 2         พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
Agenda 2       To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2021. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 3         พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิoนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda 3       To consider and approve the company’s 2021 Financial Statement 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 4         พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล   
Agenda 4       To consider and approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend. 
                                       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 5      พิจารณาอนุมติัการเลือกตัoงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 
Agenda 5    To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired. 
      (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

                                        การแต่งตัoงกรรมการทัoงชุด 
                                        Appoint all in the list 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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                                        การแต่งตัoงกรรมการเป็นรายบุคคล      
                                        Appoint individually 

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
    Mr. Phisit Setthawong 

             เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

                                             2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล 
     Mrs. Sutepee Asvatanakul 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

                                        3. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร 
    Mrs. Sunee Theravithayangkura 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 6      พิจารณาอนุมติัการแต่งตัoงกรรมการอิสระเขา้ใหม่เขา้ทดแทนตาํแหน่งกรรมการอิสระเดิม 
Agenda 6    To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 7        พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
Agenda 7      To consider and approve Director’s remuneration.  
      (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 8      พิจารณาอนุมติัการแต่งตัoงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
Agenda 8    To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 9    พิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการดาํเนินการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ในการพิจารณาอนุมติัแผนการ 
      ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั ดงันัoน 
      หากวาระใดวาระหนึ�งไม่ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นในครัo งนีoจะถือว่าวาระที�เกี�ยวเนื�องกนัวาระอื�นเป็นอนัยกเลิกและจะ 
                  ไม่มีการพิจารณาวาระอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกนั 
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 พิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ 
 Agenda 9.1 To consider and approve the Company’s Shareholding and Management Restructuring Plan. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� 9.2     พิจารณาอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื�อให้สอดคลอ้งกับ  
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

              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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� 9.3   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
              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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� 9.4   พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที� 10      พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี)  
Agenda 10    To consider other matters (If any) 
    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีo  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัoนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
  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)      ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�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�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัoน  ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 
 
 
 

ลงชื�อ/Signed …………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (……………………………..)  

 
ลงชื�อ/Signed …………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (……………………………..)  

 
 
 
หมายเหตุ 1.   ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
 จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Note   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. ผูถ้ือหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ระบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนที�ระบุไว้
ในขอ้(2) ได ้

 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. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไวใ้นใบประจาํต่อแบบ 
         หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 

 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           หนงัสือมอบฉันทะ    Duty / Stamp 

             Proxy                       20 บาท / Baht 

      
 เขียนที& ………………………………………. 
 Written at 

 วนัที& ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ……… 
 Date  Month  Year 

 (1)  ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………….. ……………………………………... 
  I/We,  
สาํนกังานตั=งอยูเ่ลขที& ……………..ถนน  ……………………………….. ตาํบล/แขวง ……………………………………………… 
The office resides at  Road Sub district 
อาํเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้กบั ……………………………………………………………………………………….………. 
Am/are in the business of a custodian for 
ซึ&งเป็นผูถ้ือหุ้นของ  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์  จาํกดั (มหาชน)       โดยถอืหุ้นสามญัจาํนวนทั=งสิ=นรวม ……………………….. หุ้น  
is a shareholder of   Thaivivat Insurance Public Company Limited       holding altogether………………………………………. Shares  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
              Hereby appoint 

 (f)  ชื&อ …………………..……… …….อาย ุ…………….ปี  อยูบ่า้นเลขที& ………….ถนน……..……………… 
                      Name                                                 age              years Resides at                   Road 

ตาํบล//แขวง  ………..………….……  อาํเภอ/เขต  ……………..……………จงัหวดั ……………..……………รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub district                                        District                                              Province                                   Postal Code  

(2)   ชื�อ   นางปราณี ภาษีผล       กรรมการอิสระ          อาย ุ  72   ปี          อยูบ่า้นเลขที&  ii  ถนนติวานนท ์ij 
      Name Mrs. Pranee Phasipol      Independent Director  age  72 years        Resides at     44 Tiwanon Road 

ตาํบล//แขวง    ท่าทราย                     อาํเภอ/เขต   เมืองนนทบุรี                             จงัหวดั  นนทบุรี               รหสัไปรษณีย ์ ffjjj 
Sub district      Tha-sai                     District       Muang  Nontaburi                       Province Nontaburi          Postal Code     11000 

 (n)  ชื&อ  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ                อาย ุ  69   ปี              อยูบ่า้นเลขที&  nf ซ.หมู่บา้นเสรีวิลล่า แยก i 
      Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years        Resides at     31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4 

ตาํบล//แขวง    หนองบอน                     อาํเภอ/เขต   ประเวศ                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ fjtuj 
Sub district      Nong Bon               District       Prawet  Province Bangkok                       Postal Code       10250 

คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื&อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 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 

ในวนัที&  28 เมษายน  2565  เวลา 14.00 น.  ผา่นสื&ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที&จะพึงเลื&อนไปในวนั  เวลา   และสถานที&อื&นดว้ย 

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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั= งนี=  ดงันี=  
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
วาระที& 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ครั= งที& 28/2564 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 28/2021     
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระที& 2         พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี&ยวกบัผลการ ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
Agenda 2       To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2021. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 3         พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ=นสุด ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda 3       To consider and approve the company’s 2021 Financial Statement 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 4         พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล   
Agenda 4       To consider and approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend. 
                                       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 5      พิจารณาอนุมติัการเลือกตั=งกรรมการแทนกรรมการที&ตอ้งออกตามวาระ 
Agenda 5    To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired. 
      (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

                                        การแต่งตั=งกรรมการทั=งชุด 
                                        Appoint all in the list 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
                                        การแต่งตั=งกรรมการเป็นรายบุคคล      
                                        Appoint individually 

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
    Mr. Phisit Setthawong 

             เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  
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                                             2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล 
     Mrs. Sutepee Asvatanakul 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

                                        3. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร 
    Mrs. Sunee Theravithayangkura 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 6      พิจารณาอนุมติัการแต่งตั=งกรรมการอิสระเขา้ใหม่เขา้ทดแทนตาํแหน่งกรรมการอิสระเดิม 
Agenda 6    To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 7        พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
Agenda 7      To consider and approve Director’s remuneration.  
      (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 8      พิจารณาอนุมติัการแต่งตั=งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
Agenda 8    To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 9    พิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการดาํเนินการอื&น ๆ ที&เกี&ยวขอ้ง ในการพิจารณาอนุมติัแผนการ 
      ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็นวาระที&เกี&ยวเนื&องกนั และเป็นเงื&อนไขซึ&งกนัและกนั ดงันั=น 
      หากวาระใดวาระหนึ&งไม่ไดรั้บอนุมติัจากที&ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นในครั= งนี=จะถือว่าวาระที&เกี&ยวเนื&องกนัวาระอื&นเป็นอนัยกเลิกและจะ 
                  ไม่มีการพิจารณาวาระอื&น ๆ ที&เกี&ยวเนื&องกนั 
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 พิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจดัการของบริษทัฯ 
 Agenda 9.1 To consider and approve the Company’s Shareholding and Management Restructuring Plan. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที& 9.2     พิจารณาอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื&อให้สอดคลอ้งกับ  
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

              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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที& 9.3   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ&มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื&อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
              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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที& 9.4   พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจซึ&งเกี&ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 10      พิจารณาเรื&องอื&นๆ (ถา้มี)  
Agenda 10    To consider other matters (If any) 
    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที&ไม่เป็นไปตามที&ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี=  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั=น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
  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)      ในกรณีที&ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที&ที&ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื&องใดนอกเหนือจากเรื&องที&ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลี&ยนแปลงหรือเพิ&มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&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&ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั=น  ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

ลงชื&อ/Signed …………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (……………………………..) 
ลงชื&อ/Signed …………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (……………………………..)  

 

หมายเหตุ  

Note 1.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี=ใชเ้ฉพาะกรณีที&ผูถ้ือหุ้นที&ปรากฎชื&อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั=งให้คสัโตเดียน 
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั=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. หลกัฐานที&ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
                            The documents attach along with the proxy form as follows :  

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(1) The power attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน ( Custodian ) 
(3) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to do the custodian business. 

3 ผูถ้ือหุ้นที&มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบอาํนาจเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
  แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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 หรือเลือกตั=งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                             In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director. 

   5.    ในกรณีที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที&ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ&มเติมไวใ้นใบประจาํต่อแบบ 
         หนงัสือมอบฉนัทะ 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.   
 

     



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �� 

 

ข ้อปฏิบตั ิสาํหร ับการเข ้าร ่วมการประชุมผู้ถือห ุ้นผ่านสื�ออ ิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั/งที�  01/0�3� ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัพฤหสับดีที� 07 เมษายน 0�3� เวลา �8.:: น. ภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุ

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.0�3= 

 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที�ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั/งที� 01/0�3� ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี�ยวกับการเตรียมความพรอ้มก่อนใช้งานระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) ขั/นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (E-Register) ขั/นตอนการเขา้ร่วม

ประชมุ การถามคาํถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

(เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �C )  

 บรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนล่วงหนา้ (Pre-register) ในวนัที� �= เมษายน 0�3� จนถงึวนัที�ประชมุเสรจ็สิ /น  
 

 ลงทะเบียน และ เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั/งที� 01/0�3� ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy

C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d 

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

 
 

 

 

 

  



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �� 

 

วิธ ีการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนผ่านระบบประชุมอ ิเลก็ทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

(.เข ้าร ่วมประชุมดว้ยตนเอง – กรณีผู้ถ ือห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ถือบัตรประจาํตวัประชาชน 

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัตอ่ไปนี/ 

(�) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ดว้ยตนเอง ผ่าน  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy

C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d 

(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่ 

(=) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

โดยการทาํเครื�องหมาย � และกดปุ่ ม “ตกลง” 

(8) กดปุ่ ม “เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง” 

(�) กดเลือก “บคุคลธรรมดาไทย” 

(3) กรอกขอ้มลูผูถื้อหุน้ ไดแ้ก ่

 ชื�อ – นามสกลุ 

 เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน และหมายเลขหลงับตัร 

 วนั เดือน ปี เกดิ (กรุณาระบปีุ เป็น พ.ศ.) 

 อีเมล (สาํหรบัใชเ้ป็น Username ในการเขา้รว่มระบบการประชมุ) 

 รหสัผ่าน (Password) 

 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(C) ใหค้วามยินยอมรบัเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูจ้ดัประชมุ โดยทาํเครื�องหมาย � 

(7) กดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(1) ระบบจะทาํการส่งรหสัผ่านแบบครั/งเดยีว (OTP) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์ือถือและอีเมลที�ระบไุวต้อนตน้ (กรณีผูถื้อ

หุน้ระบหุมายเลขโทรศพัทต์า่งประเทศ ระบบจะนาํส่งรหสั OTP ไปยงัอีเมลเพียงช่องทางเดยีว) และเมื�อกรอกรหสั OTP 

แลว้ใหก้ดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(�:) ผูถื้อหุน้ทาํการถา่ยรูป โดยกดที�ถ่ายภาพ และใหผู้ถื้อหุน้ทาํการถ่ายภาพตนเองพรอ้มบตัรประจาํตวัประชาชนจาํนวน  

= ขั/นตอน ดงันี/ 

 รูปที� �: รูปปัจจบุนั 

 รูปที� 0: รูปบตัรประจาํตวัประชาชน 

 รูปที� =: รูปปัจจบุนัคู่กบับตัรประจาํตวัประชาชน 

(��) ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 

(�0) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื�อแจง้ผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจา้หนา้ที� 

ของบรษิัทฯ 

*ผู้ถ ือหุ้นโปรดร ักษา Username (รหัสผู้ใช ้) และ Password (รห ัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อ ื�นทราบ* 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �� 

 

 

5. เข ้าร ่วมประชุมด้วยตนเอง – กรณีท ี�ผู้ถ ือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน หร ือ นิติบุคคล 

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัต่อไปนี /  

(�) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ดว้ยตนเอง ผ่าน  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy

C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d 

(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 

(=) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

โดยการทาํเครื�องหมาย � และกดปุ่ ม “ตกลง” 

(8) กดปุ่ ม “เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง” 

(�) กดเลือก “บคุคลต่างประเทศ/ บคุคลไม่มีบตัรประชาชน หรือ นิติบคุคล” 

(3) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคล 

     บคุคลต่างประเทศ/ บคุคลไม่มีบตัรประชาชน 

 ชื�อ – นามสกลุ 

 เลขที�หนงัสือเดินทาง/ ใบต่างดา้ว/ บตัรขา้ราชการ 

 อีเมล (สาํหรบัใชเ้ป็น Username ในการเขา้รว่มระบบการประชมุ) 

 รหสัผ่าน (Password) 

 หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

      นิติบคุคล 

 ชื�อนิติบคุคล (ชื�อองคก์ร) 

 เลขทะเบียนนติิบคุคล 

 ผูแ้ทนนิตบิคุคล: เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหลงับตัร และวนัเดอืนปีเกิด 

 เลขที�หนงัสือเดินทาง/ ใบต่างดา้ว/ บตัรขา้ราชการ 

 อีเมล (สาํหรบัใชเ้ป็น Username ในการเขา้รว่มระบบการประชมุ) 

 รหสัผ่าน (Password) 

 หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

(C) ใหค้วามยินยอมรบัเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูจ้ดัประชมุ โดยทาํเครื�องหมาย � 

(7) กดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(1) ระบบจะทาํการส่งรหสัผ่านแบบครั/งเดียว (OTP) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทมื์อถือและอีเมลที�ระบไุวต้อนตน้ (กรณีผูถื้อหุน้ระบหุมายเลข

โทรศพัทต์่างประเทศ ระบบจะนาํส่งรหสั OTP ไปยงัอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื�อกรอกรหสั OTP แลว้ใหก้ดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(�:) บคุคลต่างประเทศ/ บคุคลไม่มีบตัรประชาชน 

ผูถื้อหุน้ทาํการถ่ายรูปตนเอง � รูปพรอ้มแนบเอกสารตามที�ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุฯ และกด “อพัโหลดไฟล”์ 

       นิติบคุคล  

แนบเอกสารตามที�ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุฯ และกด “อพัโหลดไฟล ์

(��) ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 

(�0) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื�อแจง้ผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจา้หนา้ที� ของบริษัทฯ 

*ผู้ถ ือหุ้นโปรดร ักษา Username (รหัสผู้ใช ้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อ ื�นทราบ* 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �� 

 

C. มอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้ร ับมอบทั�วไป) 

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงันี/ 

(�) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ดว้ยตนเอง ผ่าน 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy

C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d 

หรือ สแกน QR Code นี /    
 

(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่ 

(=) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

โดยการทาํเครื�องหมาย � และกดปุ่ ม “ตกลง” 

(8) กดเลือก “มอบฉนัทะ” 

(�) กดเลือก “มอบฉนัทะ แบบ ก. (ผูร้บัมอบทั�วไป)” 

(3) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของ ผูม้อบฉนัทะ ไดแ้ก่ 

 ชื�อ – นามสกลุ 

 เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน และหมายเลขหลงับตัร 

 วนั เดือน ปี เกดิ (กรุณาระบปีุ เป็น พ.ศ.) 

 อีเมล 

 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(C) ใหค้วามยินยอมรบัเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูจ้ดัประชมุ โดยทาํเครื�องหมาย � 

(7) กดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(1) ระบบจะทาํการส่งรหสัผ่านแบบครั/งเดยีว (OTP) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์ือถือและเมื�อกรอกรหสั OTP แลว้ใหก้ดปุ่ ม 

“ดาํเนินการถดัไป” 

(�:) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้ก่ 

 ชื�อ – นามสกลุ/ อาย ุ

 เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน/ ที�อยู่ 

 อีเมล 

 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(��) ผูถื้อหุน้แนบเอกสารใบมอบฉนัทะแบบ ก. พรอ้มเอกสารที�ใชใ้นการประชมุ และกด “อพัโหลดไฟล ์

(�0) เมื�อกรอกขอ้มลูครบถว้นใหก้ดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(�=) ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
 

ระบบจะส่งอ ีเมลพร้อมรห ัสผา่น (Initial Password) ไปยังอ ีเมลของผู้ร ับมอบฉันทะ เมื�อผู้ร ับมอบฉันทะเข ้าสู่
ระบบจะต้องทาํการเปลี�ยนรหสัผ่านและเข ้าสู่ระบบการประชุมอ ีกคร ัFง   



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �� 

 

G.มอบฉันทะแบบ ข. (กรรมการอ ิสระ) 
โปรดดาํเนินการตามขั/นตอน ดงัต่อไปนี/ 

(�) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ดว้ยตนเอง ผ่าน 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy

C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d 

 

หรือ สแกน QR Code นี /   

(0) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่ 

(=) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

โดยการทาํเครื�องหมาย � และกดปุ่ ม “ตกลง” 

(8) กดปุ่ ม “มอบฉนัทะ” 

(�) กดเลือก “มอบฉนัทะ แบบ ข. (กรรมการอิสระ)” 

(3) กรอกขอ้มลูส่วนบคุคลของ ผูม้อบฉนัทะ ไดแ้ก่ 

 ชื�อ – นามสกลุ 

 เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน และหมายเลขหลงับตัร 

 วนั เดือน ปี เกดิ (กรุณาระบปีุ เป็น พ.ศ.) 

 อีเมล 

 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 

(C) ใหค้วามยินยอมรบัเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูจ้ดัประชมุ โดยทาํเครื�องหมาย � 

(7) กดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(1) ระบบจะทาํการส่งรหสัผ่านแบบครั/งเดยีว (OTP) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ และเมื�อกรอกรหสั OTP แลว้ใหก้ดปุ่ ม 

“ดาํเนินการถดัไป” 

(�:) ระบรุายชื�อกรรมการอิสระเพียง � ท่าน ที�ตอ้งการมอบฉนัทะ 

(��) ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) กดลงคะแนนล่วงหนา้ใหค้รบถว้นทกุวาระ 

(�0) ผูถื้อหุน้แนบเอกสารใบมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารที�ใชใ้นการประชมุ  และกด “อพัโหลดไฟล”์ 

(�=) เมื�อกรอกขอ้มลูครบถว้นใหก้ดปุ่ ม “ดาํเนินการถดัไป” 

(�8) ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
 

ระบบจะส่งอ ีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอ ีเมลของผู้ถือห ุ้น เพ ื�อยนืยันว่าการลงทะเบียนมอบ
ฉันทะเร ียบร้อยแล้ว ท ัFงน ีFผู้ถ ือห ุ้นจะไม่ได้ร ับรห ัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให ้กรรมการอ ิสระเข ้าร ่วม
ประชุมแทนและลงคะแนนลว่งหน้าในระบบเร ียบร้อยแล้ว  



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข �� 

 

การลงทะเบียนโดยผู้ถือห ุ้นประสงคใ์ห ้บร ิษทัฯ ทาํการลงทะเบียนแทน 

ผู้ถือห ุ้นเข ้าร ่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(.กรณีผู้ถือห ุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัตอ่ไปนี/ 

(�) กรอกขอ้มลูใน แบบแจง้การประชมุ ที�บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที�มี QR Code) 

(0) กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการเขา้รว่มการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

(0) สาํเนา “เอกสารยืนยนัตวัตน”1 ของผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

5. กรณีผู้ถ ือห ุน้เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย 

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัตอ่ไปนี/ 

(�) กรอกขอ้มลูใน แบบแจง้การประชมุ ที�บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที�มี QR Code) 

(0) สาํเนา “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล”2 

(=) สาํเนา “เอกสารยืนยนัตวัตน”1 ของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(8) สาํเนา “เอกสารยืนยนัตวัตน”1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 ผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิขา้งตน้มายงับรษิัทฯ ภายในวนัที� 00 เมษายน 0�3� ตามที�อยูด่งันี / 

นางสาวนนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ 

บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

C� ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร �:8:: 

 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื�อแจง้ผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อ

เจา้หนา้ที� ของบรษิัทฯ 

 ทั/งนี / บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่รบัลงทะเบียน หากเอกสารฉบบัจรงิส่งมาถงึบรษิัทฯ ภายหลงักาํหนดระยะเวลาที�

กาํหนดขา้งตน้ หรือกรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไมถ่กูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื�อนไข 

 

ระบบจะส่งอ ีเมลพร้อมรห ัสผา่น (Initial Password) ไปยังอ ีเมลของผู้ร ับมอบฉันทะ เมื�อผู้ร ับมอบฉันทะเข ้าสู่
ระบบจะต้องทาํการเปลี�ยนรหสัผ่านและเข ้าสู่ระบบการประชุมอ ีกคร ัFง 

 

 

 

 

 
1 “เอกสารยืนยนัตวัตน” ตอ้งเป็นเอกสารที�ส่วนราชการออกใหซ้ึ�งปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ บตัรประจาํตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี� หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือ บตัรประจาํตวัอย่างอื�น
ที�ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี�ยนชื�อและชื�อสกลุใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย) 
2 “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผูถ้ือหุน้ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการที�มีอาํนาจ
ของประเทศที�นิติบุคคลนั/นตั/งอยู่ ซึ�งออกมาไม่เกิน � ปี โดยตอ้งมีรายละเอียด ชื�อนิติบคุคล ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัหรือกระทาํการแทน
นิติบคุคล เงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัในการลงลายมือชื�อ ที�ตั/งสาํนกังานใหญ่ เป็นตน้ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้ 
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ผู้ถือห ุ้นมอบฉันทะใหก้รรมการอ ิสระ  

(.กรณีผู้ถือห ุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัตอ่ไปนี/ 

(�) กรอกขอ้มลูใน แบบแจง้การประชมุ ที�บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที�มี QR Code) 

(0) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุซึ�งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อผู้

มอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(=) สาํเนา “เอกสารแสดงตวัตน”� ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. กรณีผู้ถ ือห ุน้เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย 

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัตอ่ไปนี/ 

(�) กรอกขอ้มลูใน แบบแจง้การประชมุ ที�บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที�มี QR Code) 

(0) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุซึ�งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อผู้

มอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(=) สาํเนา “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล”0 

(8) สาํเนา “เอกสารแสดงตวัตน”� ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

C. กรณีผู้ถ ือห ุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตัFงคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ร ับฝากและดูแลหลักทรัพย  ์

โปรดดาํเนินการตามขั/นตอนดงัตอ่ไปนี/ 

(�) กรอกขอ้มลูใน แบบแจง้การประชมุ ที�บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที�มี QR Code) 

(0) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ download ไดที้� 

https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/meeting/2022/Proxy.pdf 

(=) สาํเนา “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล”0 

(8) สาํเนา “เอกสารแสดงตวัตน”� ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(�) สาํเนา “หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกจิ Custodian” 

(3) สาํเนา “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ Custodian”3 

 
1 “เอกสารยืนยนัตวัตน” ตอ้งเป็นเอกสารที�ส่วนราชการออกใหซ้ึ�งปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ บตัรประจาํตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี� หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือ บตัรประจาํตวัอย่างอื�น
ที�ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี�ยนชื�อและชื�อสกลุใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย) 
2 “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผูถ้ือหุน้ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการที�มีอาํนาจ
ของประเทศที�นิติบุคคลนั/นตั/งอยู่ ซึ�งออกมาไม่เกิน � ปี โดยตอ้งมีรายละเอียด ชื�อนิติบคุคล ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัหรือกระทาํการแทน
นิติบคุคล เงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัในการลงลายมือชื�อ ที�ตั/งสาํนกังานใหญ่ เป็นตน้ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้ 
3 “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian” ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซึ�งออกมาไม่เกิน � ปี และลงลายมือชื�อรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลของ Custodian หรือผูร้บัมอบอาํนาจ (กรณีหนงัสือมอบอาํนาจกาํหนดใหผู้ร้บัมอบ
อาํนาจลงนามเอกสารดงักล่าวได ้
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(C) เอกสารใดที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ เอกสารนั/นจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และให้

ผูแ้ทนนิติบคุคลรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

 ผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิขา้งตน้มายงับรษิัทฯ ภายในวนัที� 00 เมษายน 0�3� ตามที�อยูด่งันี / 

นางสาวนนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ 

บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

C� ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร �:8:: 

 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเพื�อแจง้ผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อ

เจา้หนา้ที� ของบรษิัทฯ 

 ทั/งนี / บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่รบัลงทะเบียน หากเอกสารฉบบัจรงิส่งมาถงึบรษิัทฯ ภายหลงักาํหนดระยะเวลาที�

กาํหนดขา้งตน้ หรือกรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไมถ่กูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื�อนไข 

 

ระบบจะส่งอ ีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอ ีเมลของผู้ถือห ุ้น เพ ื�อยนืยันว่าการลงทะเบียน
มอบฉันทะเร ียบร้อยแล้ว ท ัFงน ีFผู้ถือห ุ้นจะไม่ได้ร ับรห ัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให ้กรรมการอ ิสระ
เข ้าร ่วมประชุมแทนและลงคะแนนลว่งหน้าในระบบเร ียบร้อยแล้ว 

 

การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพ ื�อเข ้าร ่วมประชุมฯ 

เมื�อบรษิัทฯ ไดร้บัเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉนัทะ และดาํเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร

ดงักล่าวแลว้ บรษิัทฯ จะแจง้ชื�อเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้ม Weblink ในการ log-in เขา้สู่

ระบบการประชมุ E-AGM ไปยงั e-mail ที�ระบใุนเอกสาร 

 

ทั/งนี / บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิfไม่รบัลงทะเบียน หากเอกสารฉบบัจรงิส่งมาถงึบรษิัทฯ ภายหลงักาํหนดระยะเวลาที�กาํหนด

ขา้งตน้ หรือกรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื�อนไข 

 

*ผู้ถ ือหุ้นโปรดร ักษา Username (รหัสผู้ใช ้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อ ื�นทราบ* 
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เอกสารท ี�ใช ้ในการประชุม 

 

() ผู้ถือห ุน้ท ี�เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ) 
     (() แบบแจ้งการประชุมท ี�บร ิษัทฯได้จดัส่งมาพร้อมหนังสือเช ิญประชุม 

     (5) หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. ท ี�แนบมาพร้อมหนังสือเช ิญประชุม ซ ึ�งไดก้รอกข ้อความครบถ้วน   
          ถูกต้องและลงลายมือช ื�อผู้มอบฉันทะและผู้ร ับมอบฉันทะ 

     (C) สาํเนาบัตรประชาชนหร ือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท ี�ยังไม่หมดอายุของผู้ถือห ุ้นและ 

          ผู้ถ ือห ุ้นไดล้งช ื�อร ับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
     (G) สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หร ือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท ี�ยังไม่หมดอายุของ   
          ผู้ร ับมอบฉันทะ และผู้ร ับมอบฉันทะท ี�ได้ลงช ื�อร ับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

5) ผู้ถ ือห ุน้ท ี�เป็นนิติบุคคล 

5.() กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข ้าร ่วมประชุมดว้ยตนเอง 
     (() แบบแจ้งการประชุมท ี�บร ิษัทฯได้จดัส่งมาพร้อมหนังสือเช ิญประชุม 

     (5) แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหร ับผู้แทนนิติบุคคล ซ ึ�งไดก้รอกข ้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือช ื�อ  
          ของผู้แทนนิตบิ ุคคล 

     (C) สาํเนาหนังสอืร ับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ์ซ ึ�งออกไม่เกิน N เดอืน ท ี�ร ับรองสาํเนาถูกต้อง 
          โดยผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงให ้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนังสือ 

          มอบอาํนาจมอีาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ถือห ุน้ 

    (G) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หร ือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท ี�ยังไม่หมดอายุของผู้ม ี

         อาํนาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล ซ ึ�งได้ลงช ื�อร ับรองสาํเนาถูกต้อง 
* หากอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตัFงแต่ 5 ท ่านข ึFนไปก รุณา
ดาํเนินการมอบฉันทะให ้บุคคลใดบุคคลหนี�งเข ้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข ้อ 5.5 * 

 

5.5) กรณีมอบอาํนาจ 

    (() แบบแจ้งการประชุมท ี�บร ิษัทฯได้จดัส่งมาพร้อมหนังสือเช ิญประชุม 

    (5) หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ท ี�แนบมาพร้อมหนังสือเช ิญประชุม ซ ึ�งไดก้รอก 

         ข ้อความครบถ้วนถกูตอ้งและลงลายมือช ื�อผู้มอบฉันทะและผู้ร ับมอบฉันทะ 

    (C) สาํเนาหนังสือร ับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ์ซ ึ�งออกไม่เกิน N เดอืน ท ี�ร ับรองสาํเนาถูกต้อง          
         โดยผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข ้อความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนนิตบิ ุคคลซึ�งลงนามในหนังสอื 

         มอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ถือห ุน้ 

    (G) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หร ือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท ี�ยังไม่หมดอายุของผู้ม ี

         อาํนาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล ซ ึ�งได้ลงช ื�อร ับรองสาํเนาถูกต้อง 
    (O) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หร ือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท ี�ยังไม่หมดอายุของ 
         ผู้ร ับมอบฉันทะ และผู้ร ับมอบฉันทะท ี�ได้ลงช ื�อร ับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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การเข ้าร ่วมประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นผ่านสื�ออ ิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

- โปรดศกึษาวธีิการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์การรบัชมการถา่ยทอดการประชมุ การลงคะแนน 

และการถามคาํถามในที�ประชมุไดที้� “คู่มือการใชง้านระบบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ที� 
https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20220222.pdf 

 

หรือ Scan QR Code  

 

- ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถ Log-in เขา้สู่ระบบ e-service ไดต้ั/งแต่เวลา �=.:: น. ดว้ย Username (รหสั

ผูใ้ช)้ และ Password (รหสัผ่าน) พรอ้มรหสั OTP ที�ไดร้บัไดที้�  
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKoglG5RVhqAy

C05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d 

 

หรือ Scan QR Code  
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การถามคาํถามในท ี�ประชุม 

- ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ ที�ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น ในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบั

วาระนั/นๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชมุ ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดโ้ดย 

 กดปุ่ ม “ส่งคาํถาม” 

 เลือกวาระการประชมุที�ตอ้งการถามคาํถาม 

 เลือกพิมพค์าํถามล่วงหนา้ (Optional)  

 กดปุ่ ม “ส่งคาํถาม” 

- โปรดรอการติดต่อกลบัจากเจา้หนา้ที�ผูด้แูลระบบเพื�อเปิดกลอ้งและไมค ์และสอบถามหรือแสดงความเห็นในที�ประชมุ

ต่อไป ผูร้ว่มประชมุที�ตอ้งการถามคาํถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจง้ชื�อและนามสกลุก่อนถามคาํถามหรือเสนอ

ความคิดเห็น 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

- การออกเสียงลงคะแนน จะนบั � หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบั � เสียง 

- ผูเ้ขา้รว่มประชมุ สามารถลงคะแนนเสียงไดโ้ดย กดที�ปุ่ ม “ลงคะแนน” และทาํการลงคะแนนเสียงในวาระนั/นๆ  

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ       

  “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ�งเท่านั/น 

- หากผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษิัทฯ จะถือเอา 

  เสียงลงคะแนนตามที�ผูถื้อหุน้กาํหนดในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั/น 

 
การนับคะแนนเสียง 

- การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะนบัคะแนนเสียงที� เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั/งนี / กรณีใชม้ติ

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯ จะไม่นาํคะแนนงดออกเสียงมานบัเป็นฐานคะแนน 

และกรณีใชม้ติสองในสามของจาํนวนเสียงทั/งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมติ = ใน 8 ของจาํนวนเสียงทั/งหมดของผู้

ถือหุน้ที�มาประชมุ บรษิัทฯ จะนาํคะแนนงดออกเสียงมานบัเป็นฐานคะแนน  

- สาํหรับมติที�ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น  วาระที� C. 
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ มติของที�ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 0 ใน = ของจาํนวนเสียงทั/งหมดของผู้
ถือหุน้ซึ�งมาประชุม และวาระที� 1.� พิจารณาอนุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการของบริษัทฯ วาระที� 
1.0 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ วาระที� 1.= พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ มติของที�ประชุมใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 

 

-หลงัจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระเสรจ็สิ /น จะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหที้�ประชมุทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนน
เสียง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ซึ�งวาระเลือกตั/งกรรมการจะประกาศผลเป็น
รายบคุคล 
 
กรณีมีข ้อสงสัยหร ือมีปัญหาเกี�ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นผ่านสื�ออ ิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) กรุณาตดิตอ่ 
นางสาวนนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ 
บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� C� ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร �:8:: 
โทรศพัท ์:0 31�:7:: ต่อ �1=7  
อีเมล nantawan_aru@thaivivat.co.th 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหร ับการเข ้าร ่วมการประชุมผ่านสื�ออ ิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

       เขียนที�____________________________ 

       วนัที�_____เดือน_____________พ.ศ._____ 

 

ขา้พเจา้_______________________________________________สญัชาต_ิ______________ 

อยู่บา้นเลขที�_______ถนน_____________________________ตาํบล/แขวง________________________ 

อาํเภอ/เขต________________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย_์__________ 

อีเมล (e-mail)_______________________________________________(*สาํคญัโปรดระบ)ุ   

หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ)________________________________________(*สาํคญัโปรดระบ)ุ   
 

 � เป็นผูถื้อหุน้  (ประสงคใ์หบ้ร ิษัทฯ ทาํการลงทะเบียนแทน) 

 � ผูร้บัมอบฉนัทะ จาก______________________________________________________ผูถื้อหุน้

(ระบชุื�อ) ของบรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน  

ขา้พเจา้ขอยืนยนัการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี :;�; ในวนัที� 

:< เมษายน :;�; เวลา �=.>> น. ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) กรุณาส่งชื�อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน 

(Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้เพื�อการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวขา้งตน้

ต่อไป  
 

      ลงชื�อ_________________________ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

               (                                                    )  

หมายเหต ุ:  กรุณาจดัส่งแบบฟอรม์ที�กรอกขอ้ความครบถว้นแลว้ฉบบันี@ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน และ

เอกสารอื�นๆ ที�ระบไุวใ้นเอกสารที�ใชใ้นการประชมุ สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �; เพื�อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุของท่าน มายงับรษิัทฯ ภายในวนัศกุรที์� :: เมษายน :;�;  ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี@ 

 - ทางโทรสาร 02-69508008 

              - ทางอีเมล ์ nantawan_aru@thaivvivat.co.th 

              - ทางไปรษณีย ์     นางสาวนนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ 

                                          บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

                                         L� ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ �>=>> 

  หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดต่อ  โทรศพัท ์>:-�M;><>> ต่อ ;MN<  



คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

 ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
 วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
 ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
 อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
 ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
 เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
 ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

 อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

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

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

 ชื่อ-นามสกุล / อายุ
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
 อีเมล
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3  ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 อีเมล 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

 เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
 ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1
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การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
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abc�ob;
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[\W]q_[]Wô_̀�WZe�hWe�[WUVWhrsabcp\q̂bok«sl̂r]̂_;�icUVWXYZ[\W]brk̂bok�ic��ie�wo;UVWhrsabcp\qq_d�̂��̂_̀hcl�ji��pỲZUVW�pWeo];́¾¶{���¿{·;
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 18



1                   เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข 19 
 

 

                              
 

หมวดที�  5   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ที	 ��. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน . เดือน นบัแต่วนัสิ1นสุด 
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื	นนอกจากที	กล่าวมาแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ 
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื	อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุ้นคนหนึ	งหรือหลายคนซึ	งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั1งหมด จะเขา้ชื	อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื	อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื	องและเหตุผลในการที	ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี1  
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี	สิบห้าวนันบัแต่วนัที	ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีที	คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามที	ผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั1งหลายซึ	ง 
เขา้ชื	อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื	น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที	บงัคบัไวน้ั1นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี	สิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี1  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที	คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที	เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที	ผูถื้อหุ้นจดัประชุมและผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้ผูถื้อหุ้นที	จดัประชุมรับผิดชอบชดใช ้
ค่าใชจ้่ายที	เกิดจากการจดัให้มีการประชุมดงักล่าว 

ทั1งนี1การจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัการประชุมผา่นสื	ออิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยการจดัการประชุมดว้ยวิธีการดงักล่าว 
ตอ้งปฏิบติัตามวิธีการที	บญัญติัไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที	ใช้บงัคบัโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสื	อ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นที	เขา้ร่วมในที	ประชุมแห่งเดียวกนัตามวิธีการที	บญัญติัไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบันี1   

ขอ้ที	  �=.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที	   วนั 
เวลา  ระเบียบวาระการประชุม  และเรื	องที	จะเสนอต่อที	ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนว่าเป็นเรื	องที	จะ
เสนอเพื	อทราบเพื	ออนุมติั   เพื	อพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั1งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื	องดงักล่าว    และจะจดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกว่า    �    วนั   ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั  @  วนั    ก่อน
วนัประชุม     ไม่น้อยกว่า   @  วนั โดยหากการประชุมผูถื้อหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผา่นสื	ออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ 

ดาํเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ซึ	งจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพิมพภ์ายใน
ระยะเวลาที	กาํหนดไวใ้นวรรคนี1  

ขอ้ที	  �A.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที	ประชุมแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผา่น 
สื	ออิเล็กทรอนิกส์    ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น    (ถา้มี)     มาประชุมไม่น้อยกว่า   �E   คน     หรือไม่น้อย
กว่ากึ	งหนึ	งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั1งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าF  ใน   @  ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั1งหมด  จึง
จะจดัเป็นองคป์ระชุม 
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ในกรณีที	ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั1 งใด   เมื	อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง  F  ชั	วโมง    จาํนวนผูถื้อหุ้น 
ซึ	 งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที	กาํหนดไว ้          หากว่า        การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเมื	อผูถื้อหุ้นร้องขอ      
การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั1นมิใช่เป็นการเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหญ่    
และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า  �  วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั1งหลงันี1 ไม่บงัคบัว่าตอ้งครบองค์
ประชุม  

ขอ้ที	  @G. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที	ประชุมแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผา่นสื	อ 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที	ประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยู่ในที	ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที	ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที	ไดใ้ห้ผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึ	งเป็นประธานในที	ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน
ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที	ตนถืออยู ่โดยถือว่าหุ้นหนึ	งมีหนึ	งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า  E  คนร้องขอและที	ประชุมลงมติให้ลง 
คะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั1นให้เป็นไปตามที	ประธานในที	ประชุมกาํหนด 

 ขอ้ที	  31.  มติของที	ประชุมผูถื้อหุน้นั1นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี1  
       (1)  ในกรณีปกติ   ให้ถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  
ให้ประธานในที	ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ1นอีกหนึ	งเสียงเป็นเสียงชี1ขาด 

          (2)   ในกรณีดงัต่อไปนี1      ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า   3  ใน    4   ของจาํนวนเสียงทั1งหมดของผูถื้อหุ้น   ซึ	ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั1งหมด  หรือบางส่วนที	สําคญัแก่บุคคลอื	น 
(ข) การซื1อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื	น   หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ      แกไ้ข   หรือเลิกสัญญาเกี	ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั1งหมด           หรือ 

บางส่วนที	สาํคญั    การมอบหมายให้บุคคลอื	นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื	นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 ขอ้ที	  32.  กิจการอนัที	ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีต่อไปนี1  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที	เสนอต่อที	ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที	ผา่น 
มา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั1งกรรมการแทนกรรมการที	ออกตามวาระ 
(5) เลือกตั1งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื	น  ๆ 
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