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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 คร้ังท่ี 29/2565 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัและเวลาประชุม วนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00  น. 

สถานท่ีประชุม ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดจากห้องประชุม 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ชั้น 11 เลขท่ี 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  

มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมขณะเปิดการประชุมดงัน้ี 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                     5            ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้                   169,600  หุ้น  

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                28           ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้             237,791,436               หุ้น  

รวมจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ  33   ราย    รวมจ านวนหุ้นได ้                 237,961,036        หุ้น   

คิดเป็นร้อยละ 78.53 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 

29 ซ่ึงจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน นบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายได ้  

การเข้าประชุม การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี บริษทัฯ จัดให้เป็นการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-AGM) โดยใชร้ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นผูใ้ห้บริการระบบงาน e-Services 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม  7 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 87.5  ไดแ้ก่ 

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา  

 และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการลงทุน และ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น 

3.นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการก ากบัดูแล 

กิจการท่ีดี เป็นกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผู ้

ถือหุ้น 

4. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ 

 ลงทุน 

5. นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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6. นางสุเทพี อศัวะธนกุล   กรรมการผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการบญัชีและการเงิน และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร  กรรมการ และเลขานุการบริษทั   

กรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม 

1. นางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม   

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 4  ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

2. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกุล รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

3. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกุล  รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

4. นายสุชีพ หลกัทอง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ สมุห์บญัชี 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน  2 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หุ้นส่วน 

2. นางสาวกิตติยา วรุตตะโมนนัทะ   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษาในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมได้แก่  

1. ผูแ้ทนจาก บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาทางการเงิน เขา้ร่วมประชุม จ านวน  5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม 

2) นางสาวป่ินมณี เมฆมณัฑนา กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

3) นายตระกูล เฮงสกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4) นางสาวเบญจพร นาราสุนทรกุล ผูอ้  านวยการ 

5) นายชาคริต ศกัด์ิชลาธร  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

2. ผูแ้ทนจาก บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุม 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค   ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส 

2) นางสาวกรจนัทร์ ตั้งกฤษณขจร      ทนายความหุ้นส่วน 

3) นางสาวพบพลอย วฒันไกร   ทนายความ 

4) นายภูมิรพี คงสตรี     ทนายความ     
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3. ผูแ้ทนจาก บริษทั เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน  2 ท่าน ไดแ้ก่  

1) นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผูจ้ดัการ 

2) นายชลิต อุดมพรวฒันา  ผูอ้  านวยการ  

ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน  บริษทัฯ ไดเ้ชิญ นางสาวพบพลอย วฒันไกร   ตวัแทนจากบริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์

พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานและผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.05 น. 

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และไดม้อบหมายให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ด าเนินการประชุม และให้นางสาวนันทวนั อรุณพิริยะกุล เป็นเลขาท่ีประชุม ด าเนินการแจ้งจ านวนองค์ประชุม แนะน า

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุม  

เลขาท่ีประชุม ได้แจ้งว่ามีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 5 ราย และด้วยการมอบฉันทะจ านวน 28  ราย  

รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 33 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้237,961,036  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.53 ของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

เลขาท่ีประชุม ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขาท่ีประชุม ไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นรับชมวีดีทศัน์ วิธีการใช้งานของระบบการ

ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และช้ีแจงเพ่ิมเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามค าถามในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์( E-AGM) โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting) 

• การนบัคะแนนเสียงจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1เสียง 

• การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย  

หรือ งดออกเสียง ไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

• หากผูถื้อหุ้น ไดก้ าหนดการออกเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะไวล้่วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามท่ีระบุ 

ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

• บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม ซ่ึงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง  

  และคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไว  ้

ล่วงหนา้ใน  ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ 
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• หากผูถื้อหุ้นมิไดก้ดปุ่ มใดๆ เพื่อท าการลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย 

•  เม่ือท าการปิดระบบในแต่ละวาระแลว้ จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

• กรณีใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียง  

มานบัเป็นฐานคะแนน  

• กรณีใชม้ติสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมติสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม บริษทัฯจะน าคะแนน งดออกเสียงมานบัเป็นฐานคะแนน 

วิธีแจ้งผลการลงคะแนน 

• การแจง้ผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากนบัคะแนนในแต่ละวาระเสร็จส้ิน บริษทัฯ จะแจง้ผลการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

• กรณีมีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติบริษทัจะด าเนินการในวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ว และเม่ือไดผ้ลคะแนน

ของวาระก่อน จะรีบแจง้ท่ีประชุมทราบโดยทนัที 

• ในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด ณ ขณะท่ีเปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ 

จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เขา้และ/หรือออก จากระบบการประชุมในช่วงระหว่างการประชุม 

การถามค าถามในท่ีประชุม 

• ในแต่ละวาระ ท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ 

ตามความเหมาะสม 

• กรณีตอ้งการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ด าเนินการโดย  

• กรุณากดปุ่ ม “ส่งค าถาม” 
           • เลือกวาระการประชุมท่ีตอ้งการถามค าถาม 

           • เลือกพิมพค์  าถามล่วงหนา้ (Optional)  

           • กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” 

• หากค าถามใดไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ บริษทัฯจะขอท าการรวบรวมและตอบค าถามหลงัการลงมติครบทกุวาระแลว้  

 

เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบว่า จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวกบั

การประชุมระเบียบวาระการประชุมและ/หรือการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 19 

พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 บริษทัฯ ขอแจง้ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการน าเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือรับการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
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เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ชิญให้ นางสาวพบพลอย วฒันไกร ผูแ้ทนจากบริษทั ท่ีปรึกษา

กฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนบัคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

โปร่งใส จากนั้นท่ีประชุมไดเ้ร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่28/2564 

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานต่อท่ี

ประชุม  

คุณจีรพนัธ์  รายงานต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 28/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564  ซ่ึงรายละเอียดไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  
พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  239,935,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง  80,000  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

วาระท่ี 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ

รายงานต่อท่ีประชุม  

 คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน

ประจ าปี ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอสรุปผลการด าเนินการของบริษทัฯ 

ในรอบปี 2564 ดงัน้ี 

                                                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบการเงินรวม 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
2564 2563 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 5,544.72 4,680.68 18.46 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั (4,376.91) (3,996.59) 9.52 
ก าไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินการ 1,167.81 684.09 70.71 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (786.68) (597.77) 31.60 
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ผลการด าเนินงาน 
งบการเงินรวม 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
2564 2563 

ก าไรจากการรับประกนัภัย 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 าไรก่อนภาษีเงินได้ 589.77 96.02 514.22 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (117.77) (18.35) 541.80  
ก าไรส าหรับปี 472.00 77.67 507.70 

 

ในปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 864.0 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกนัมีรายไดจ้ากการลงทุน 196.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 191.4 ลา้นบาท เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการ

ปรับตวัดีขึ้นท าให้ บริษทัฯ สามารถท าก าไรจากการลงทุนไดดี้ขึ้น ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัและ

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 5,163.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 569.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีต ่ากว่าการเติบโต

ของรายได ้ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 472.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 394.3 ลา้นบาท จากปีก่อน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 5,544.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 864.0 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 คิดเป็น

ร้อยละ 18.5 โดยมาจากการขยายตวัของกลุ่มประกนัภยัรถยนต์และประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีการ

พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการคิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้อ านวยความสะดวกและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัควบคู่ไปกบักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัรวมค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 5,163.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 569.2  ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 12.4 ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัหลกัจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ในภาวะปกติค่าสินไหมทดแทนส่วนใหญ่จะเป็นค่า

สินไหมทดแทนจากกรมธรรมใ์นกลุ่มรถยนต ์เม่ือสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ท่ียงัคงรุนแรงต่อเน่ืองท าให้เกิดการชะลอ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งนโยบายจากทางภาครัฐท่ีสนบัสนุนให้ประชาชนงดการเดินทาง และให้ท างานในลกัษณะ Work 

from Home (WFH) ส่งผลให้อตัราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนต์อยู่ท่ีร้อยละ 56.3 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 

59.5 อีกทั้งบริษทัฯ เนน้การน า Big Data และนวตักรรมเขา้มาปรับใช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และความแม่นย  า

ระบบคดักรองความเส่ียงให้ดีย่ิงขึ้น 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหน่ึงนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสัดส่วน

การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) ซ่ึงสินทรัพยล์งทุน ณ วนัส้ินปี 2564 ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจ านวนทั้งส้ิน 5,227.9 ลา้น

บาท เพ่ิมขึ้น 593.7 ลา้นบาท จากปีก่อน 
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ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน 196.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 191.4 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัมาจากเงินปันผลรับและดอกเบ้ียรับเพ่ิมขึ้น 17.3 ลา้นบาท และก าไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 122.8 ลา้นบาท เน่ืองจาก
สภาวะตลาดมีปรับตวัดีขึ้น ท าให้บริษทัฯ มีการตดัสินใจขายท าก าไรสินทรัพยล์งทุนไดบ้างส่วน และมีก าไรจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรมเพ่ิมขึ้น 51.2 ลา้นบาท 

 ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 โดยในวาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง
เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม 

 
 มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
 

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา  ผูบ้ริหารมองแนวโนม้การเติบโตของรายไดใ้นปี 2565 อยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล ในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะดีขึ้น และคาดว่ารายไดข้องบริษทัฯ น่าจะเติบโตตามสภาวะ

ตลาดจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมกับบริษัทมีการตั้งเป้าหมายว่า ในเวลาอีก 3 ปี บริษัทฯจะต้องเป็นบริษทัท่ีมีเบ้ีย

ประกนัภยัรับ 10000 ลา้นให้ได ้และปลายปี 2565 จะมีเบ้ียประกนัภยัรับท่ี 7000 ลา้น โดยการน าระบบ AI และเทคโนโลยีต่างๆ 

มาใชป้ระกอบในการด าเนินงานเพื่อเร่งอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้อาประกนัและในขณะเดียวกนัก็เป็นการลดค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ดว้ย  

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา ปริมาณการเคลมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 สูงขึ้นอยา่งไรเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และก่อนเกิด 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 และบริษทัมีแนวทางการควบคุมค่าใชจ้่ายอยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ผูบ้ริโภคโดยรวมมีความระมดัระวงัมากขึ้น 

รวมถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีจะป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ ในช่วงสงกรานตท่ี์ผา่นมาอตัราการเสียชีวิตลดลงค่อนขา้งมาก ดงันั้นคดิ

ว่าในปี 2565 และในปีถดัๆ ไป อตัราความเสียหายน่าจะดีขึ้น ถา้เทียบกบัช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา  พอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนมีแนวโนม้เป็นอยา่งไรภายใตส้ถานการณ์ช่วงดอกเบ้ียขาขึ้นและ 

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มีแนวทางในการรักษาผลตอบแทน/ปกป้องพอร์ตอยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล ภายใตอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น ซ่ึงทุกส านกัก็คาดการณ์ว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดน่าจะมีแนวโน้มท่ี

สูงขึ้น ส าหรับธุรกิจประกนัภยัทั้งวินาศภยัและประกนัชีวิต ก็ไดรั้บอานิสงคจ์ากสถานการณ์น้ีดว้ยเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีระดมเงิน

ฝากเป็นหลกั เป็นข่าวดา้นบวกส าหรับธุรกิจ ในขณะเดียวกนัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจตามการคาดการณ์ของทุกๆ สถาบนัก็

น่าจะเป็นผลบวกส าหรับการลงทุนของบริษทัฯ ส าหรับบริษทัฯ เองเน่ืองจากอยูใ่นธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของส านกังาน คปภ. บริษทัฯ จึงมีระเบียบการลงทุนซ่ึงค่อนขา้งจะอนุรักษ ์จึงคิดว่าบริษทัฯ จะบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน

ไดดี้ ซ่ึงไม่ใช่แค่บริษทัฯ เท่านั้นรวมถึงทั้งภาคธุรกิจดว้ย เน่ืองจากส านกังาน คปภ.เขา้มาก ากบัดูแลเร่ืองการลงทุนของธุรกิจเป็น

อยา่งดี   
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คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา ค าถามเก่ียวกบับริษทัยอ่ย MARS  ความคืบหนา้เก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจ Insure tech   

AI ในตอนน้ีเป็นอยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล บริษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จ ากัด หรือ เรียกส้ันๆ ว่า MARS  มีด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองดว้ยดี ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ เร่ิมจดัท าระบบ ในปี 2565 บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัระบบ Motor Inspection ซ่ึงเป็นระบบการ

ตรวจรถยนตก่์อนท าประกนัภยั ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูท้  าประกนัภยัโดยเฉพาะผูท้  าประกนัภยัรถยนต ์ในการลด

การสัมผสัและยงัสามารถด าเนินการตรวจรถยนตไ์ดทุ้กเวลา เป็นระบบ AI ท่ีใชร้ะบบภาพ Imaging มา Matching ปัจจุบนัเร่ิมใช้

งานแลว้อยูใ่นขั้นตอนการดูผลตอบรับจากผูบ้ริโภค 

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์  บริษทัฯ คดิว่า combined ratio ท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ อยูท่ี่เท่าใด   

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  ในแง่ของ Combined ratio ในธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์คิดว่า Combined ratio อาจจะมี 

margin อยูป่ระมาณ 1-2% หรืออาจจะต ่ากว่า 1% ในบางช่วงโอกาส เน่ืองจากขนาดของเบ้ียประกนัภยัรับค่อนขา้งใหญ่ ดงันั้นจึง

เป็นรายไดท่ี้ยงัดีอยู ่โดยส่วนตวัมัน่ใจว่าผูบ้ริโภคมีความซบัซอ้นและความฉลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ากขึ้น ดงันั้นจึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดอตัราเบ้ียประกนัภยัเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคให้ได ้ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งควบคุมค่าใชจ้่าย

ในการท างานเพ่ือลดค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นลงให้ได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ พยายามท าตลอดเวลา  

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ สัดส่วนของประกนัเปิดปิดใน 1-3 ปีขา้งหนา้เป็นอยา่งไร    

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  การประกนัภยัเปิดปิดถือเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัฯ

แรกท่ีให้บริการประกนัภยัรถยนต์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมเขา้มาใช ้ ซ่ึงใน

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมให้ความส าคญักบัเร่ืองเช่นน้ีมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปี

ท่ีผา่นมาท าให้ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการใชจ้่าย ท าให้ประกนัเปิดปิดตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค 

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ สัดส่วนของประกนัเปิดปิดคดิเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องพอร์ตประกนัรถยนต ์ 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  ปัจจุบนัสัดส่วนการเจริญเติบโตของประกนัภยัเปิดปิดค่อนขา้งจะดีมาก มีการเจริญ 

เติบโตเป็นสองเท่ามาตลอดในแตล่ะปีหรือแทบจะทุกไตรมาส แต่ก็มีบางช่วงเช่นสงกรานตท่ี์ผา่นมามีการใชร้ถมากขึ้น ก็ส่งผล

ให้กรมธรรมเ์ติบโตมากขึ้น เน่ืองจากเป็นกรมธรรมท่ี์คดิเบ้ียประกนัภยัเฉพาะช่วงท่ีใชร้ถ ซ่ึงถือว่าเป็น flagship ของบริษทัฯ 

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ Combined ratio ของประกนัเปิดปิด ต ่ากว่าประกนัแบบปกติ เท่าไหร่  

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  Combined ration ของประกนัภยัรถยนต์เปิดปิด อาจจะไม่ไดต้  ่ากว่า combined ratio ของ

ประกนัภยัรถยนตแ์บบปกติเท่าไร สาเหตุมาจาก combined ratio ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ค่าสินไหม ค่าคอมมิชชัน่ และค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงาน ซ่ึงหากดูในภาพรวมจะไม่ต่างกนัมาก แต่เม่ือเขา้ไปดูค่าใชจ้่ายในแต่ละตวั ส าหรับประกนัภยัเปิดปิด loss ratio 

ค่อนขา้งต ่าเน่ืองจากเป็นการเลือกผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีรู้จกับริหารความเส่ียง ดูไดจ้ากการท่ีมีความระมดัระวงัในการจบัจ่ ายใช้สอย 

การบริหารความเส่ียงจึงค่อนขา้งดีกว่าท าให้ loss ratio ค่อนขา้งดี แต่สาเหตุท่ีท าให้ combined ratio ไม่ต่างกนัมาก สาเหตุมาจาก

การท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งส่ือสารให้ผูบ้ริโภคทราบว่ามีผลิตภณัฑ ์ประเภทน้ีอยูใ่นตลาด ซ่ีงถือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซ่ึง
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คิดว่าจะเป็นในระยะส้ัน หากเม่ือใดผูบ้ริโภครับรู้และมีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคก็จะมาเลือกซ้ือประกนัภยัเปิดปิดมาก

ขึ้น  

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ บริษทัฯ ตั้งเป้าหมาย Yield ของพอร์ตลงทุนเท่าใด   

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  บริษทัฯ ตั้ง return on investment ไวท่ี้ประมาณ 2-3% ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ ใน 1-3 ปีขา้งหนา้ในช่วงดอกเบ้ียขาขึ้น บริษทัฯ เนน้ลงทนุในส่วนใดมากขึ้น เช่น หุ้น

ทุน หรือ fixed income เช่น REIT หรือ bond (ส้ันหรือยาว) มากกว่า 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  ในช่วงดอกเบ้ียขาขึ้นเป็นอานิสงค์ของธุรกิจประกนัภยัซ่ึงเป็นธุรกิจระดมเงินออมเป็น

หลกั ส าหรับสัดส่วนมีการก าหนดอย่างชดัเจนจากระเบียบการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของส านกังาน คปภ. ท าให้แนวทางใน

การลงทุนของทุกบริษทัประกนัภยัก็จะไม่ต่างกนั  ซ่ึงบริษทัประกนัภยัจะมีเร่ืองค่าสินไหมส ารองคา้งจ่าย ส ารองค่าสินไหม 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั โดยเฉพาะธุรกิจประกนัวินาศภยัเป็นกรมธรรมร์ะยะส้ัน คือ 1 ปี ดงันั้นสัดส่วนการลงทุนก็จะตอ้งเน้นการ 

matching กบัสภาพคล่องท่ีตอ้งจ่าย บริษทัฯ เนน้ท่ีการลงทุนในตลาดเงินฝาก  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 ตามท่ีเสนอ  
 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ

รายงานต่อท่ีประชุม  

คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินท่ีไดรั้บการรับรอง

จากผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745.84 332.68 124.19 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 947.14 754.29 25.57 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 432.90 606.26 (28.59) 
สินทรัพยล์งทุน 5,140.75 4,567.05 12.56 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 326.55 332.45 (1.77) 
อื่นๆ 1,251.87 1,252.57 (0.06) 
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รวมสินทรัพย์  8,845.05 7,845.30 12.74 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 5,461.60 5,023.16 8.73 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 355.75 459.78 (22.63) 
อื่นๆ 1,226.85 1,016.60 20.68 
รวมหนีสิ้น  7,044.20 6,499.54 8.38 

ส่วนของเจ้าของ   1,800.85 1,345.76 33.82 
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2564 จ านวน 8,845.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 999.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 จาก

ปี 2563 รายการสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745.8 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 413.1 ลา้น

บาท เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 947.1 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้น 192.8 ลา้นบาท จากงานกรมธรรมป์ระกนัภยัทัว่ไปท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงก าหนด

รับช าระ และสินทรัพยล์งทุนมีจ านวน 5,140.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 573.7 ลา้นบาท จากสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้น 

515.1 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2564 จ านวน 7,044.2 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 544.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 จากปี

ก่อน รายการหน้ีสินท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 5,461.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 438.4 ลา้นบาท เป็น

ผลมาจากส ารองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 2,123.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 150.7 ล้านบาท และส ารองเบ้ีย

ประกนัภยั 3,338.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 287.7 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการขยายตวัประกนัภยักลุ่มประกนัภยัรถยนต ์

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2564 จ านวน 1,800.8 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 455.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.8 

จากปีก่อน โดยมีรายการส่วนของผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ มีก าไรสะสมเพ่ิมขึ้น 435.6 ลา้นบาท มาจากก าไรจากการ

ด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 483.8 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 60.6 ลา้นบาท อีกส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตรา

สารทุนและตราสารหน้ีเพ่ิมขึ้น 36.2 ลา้นบาท เน่ืองจากสภาวะตลาดมีปรับตวัดีขึ้น 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ท่ีก าหนด และใชเ้ป็นมาตรการส าคญัในการก ากบัดูแล

ธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้การประกอบธุรกิจด าเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ โดยมีอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั ร้อยละ 332.40 ซ่ึงเกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายก าหนด

ไวเ้ท่ากบัร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 2.77 เท่า 

ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัฯ ไดย้ื่นขอต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต เป็นคร้ังท่ี 2 ในเดือน มีนาคม 2565 

 คุณจีรพนัธ์   จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ  ประจ าปี 2564 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้

ซกัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 
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 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  240,015,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง  - ไม่มี – 

   

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ

รายงานต่อท่ีประชุม  

 คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 34 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นเงิน  30.3 

ลา้นบาท คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงมีมติเสนอว่า เน่ืองจากเงินทุนส ารองของบริษทัฯ มีเท่ากบัจ านวนท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบั 

จึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง   

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลในรอบปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดจ้ านวน 484,631,685 บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา บริษทัฯ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 

(เจ็ดสิบสตางค)์ รวมมูลค่าทั้งส้ิน 212,100,000 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิในส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถน าไปเครดิตภาษีเงินปันผลไดต้ามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 43.77 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ ซ่ึงเป็นอตัราท่ี เกิน

กว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ท่ีก าหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมดว้ยอตัราการ

จ่ายเ งินปันผลย้อนหลัง  3 ปี  เพื่อผู ้ถือหุ้นจะได้ใช้ เ ป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  โดยบริษัทฯ  ก าหนดให้วันท่ี   

9 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2565   
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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% 

 คุณจีรพนัธ์  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล  พร้อมทั้งเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสซกัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านในซกัถาม 

 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค)์  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย 240,015,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง  - ไม่มี –  

 

วาระท่ี 5   พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ

รายงานต่อท่ีประชุม  

 คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปี 

ทุกคร้ังกรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปี 2565 มีกรรมการครบ

ก าหนดท่ีจะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 

 1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  

 2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการ  

               3. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร  กรรมการ  
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 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ได้ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม 2565 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั้นปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด 

เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แต่อยา่งใด  

 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเห็นว่ากรรมการซ่ึงครบ

ก าหนดออกตามวาระในปีน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอช่ือกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการ อีกวาระหน่ึง ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

            1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

            2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการ 

            3. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร กรรมการ  

ทั้งน้ี มีกรรมการหน่ึงท่านมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบั 

ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องดังปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวติัของ

กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 

ส าหรับการเสนอช่ือ ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงแมจ้ะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้เป็นเวลา 16 ปี 6 เดือน หากไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังน้ีจะมีวาระรวม 19 ปี 6 เดือนนั้น เน่ืองจาก ดร.

พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาและท าให้การ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระท่ีสามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาและกลัน่กรองแลว้เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสม 

กบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม 

วาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 เน่ืองจากคุณสุเทพี อศัวะธนกุล  ถือหุ้นในบริษทัฯ 4,725,384 หุ้น และคุณสุณีย ์ธีราวิทยางกูร ถือหุ้นในบริษทัฯ 18,000 

หุ้น เพ่ือความโปร่งใสในวาระน้ีจึงของดออกเสียง 

  คุณจีรพนัธ์  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหน่ึงวาระ 

ให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสซกัถาม 
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  ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม  

 เลขาท่ีประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามวาระเป็น

รายบุคคล    

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  เป็นรายบุคคล

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

            ดร.พศิิษฐ เศรษฐวงศ์ 

 เห็นดว้ย  240,009,437 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99992 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 

                                                     ลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย           200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00008   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 

         ลงคะแนน 

 งดออกเสียง  - ไม่มี – 

  

 นางสุเทพ ีอัศวะธนกุล   

            เห็นดว้ย 222,749,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.67 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 12,534,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.43 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 4,725,384 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  

 นางสุณีย์ ธรีาวิทยางกูร   

            เห็นดว้ย 239,991,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง 18,000 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง    
   

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่เข้าแทนต าแหน่งกรรมการอิสระเดิม 

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ

รายงานต่อท่ีประชุม  

คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีนายชลอ เฟ่ืองอารมย ์อดีตกรรมการอิสระและประธานกรรมการของ  

บริษทัฯ ไดค้รบวาระและแจง้ไม่ประสงคต์่อวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 

2564 และบริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งผูใ้ดด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่แทน
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ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระท่ีว่างลง และพิจารณาแลว้เห็นว่า นางพูนทรัพย ์สกุณี เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความ

เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจท่ีต่างออกไป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ท่ีหลากหลาย 

สร้างมุมมองท่ีแตกต่าง สร้างประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัได้เป็นอย่างดี จึงเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางพูนทรัพย ์สกุณี เป็นกรรมการและ

กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนนายชลอ เฟ่ืองอารมย ์ โดยประวติัของกรรมการและกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ัง

น้ี ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งดงั

ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6   

                                   คณะกรรมการบริษทัไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาและกลัน่กรองแลว้เห็นว่านางพูนทรัพย ์สกุณี มีคุณสมบติัเหมาะสม 

กบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งนางพูนทรัพย ์สกุณี เขา้เป็น 

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  

 คุณจีรพนัธ์  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางพูนทรัพย ์สกุณี เขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ พร้อมทั้งเปิด 

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสซกัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 

 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งนางพูนทรัพย ์สกุณี เขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง  - ไม่มี – 

  

วาระท่ี 7  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการรายงาน

ต่อท่ีประชุม  

คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทน

โดยให้พิจารณาตามความจ าเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมี

คุณสมบติัตามความตอ้งการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้น าเงินจ านวน 5,000,000 
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บาท มาจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยจ านวน 4,000,000 เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ และ จ านวน 1,000,000 บาท เป็นค่า

บ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม  

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี

รายละเอียด 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 

 คุณจีรพนัธ์  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการ และค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการและกรรมการชุด

ยอ่ยท่ีเขา้ร่วมการประชุม  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสซกัถาม 



17 
 

[Type text] 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 

 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าบ าเหนจ็กรรมการจ านวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยจ านวน 

4,000,000 บาท เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ และ จ านวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัค่าเบ้ีย

ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยส าหรับกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง          คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           
วาระท่ี  8 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการรายงานต่อท่ีประชุม  

            คุณปราณี รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพิจารณา แต่งตั้งจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 28 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซ่ึงบดัน้ีครบก าหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 โดยเสนอให้        

1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4812 หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 หรือ   
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5315  
แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็น

ผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ โดยประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใน

คร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหน้าท่ีครบ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 
รอบปีบญัชีติดต่อกนั และขอเรียนให้ทราบเพ่ิมเติมว่าผูส้อบบญัชีจากส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ 
บริษทัยอ่ย  โดยประวติัของผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านไดน้ าส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  มีรายละเอียดดงัน้ี  

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที ่ จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัทฯ 

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 1 ปี 

 

นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดง  

ความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน

ของบริษทัฯ 
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นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 5315 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดง  

ความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน

ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,950,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้น ดงัน้ี  
 หน่วย : บาท 

 ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 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 - - 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีปี 2564 แลว้เห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษทั 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ประกอบกบัมี

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัประกนัภยัหลายแห่ง เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้มาตรฐานการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัสากล ทั้งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/

บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงถือว่ามีความเป็นอิสระ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีใน

ปี 2565 จ านวน 2,950,000 บาท ถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

โดยก าหนดให้บคุคลใดบุคคลหน่ึงดงัรายนามขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ

บริษทัฯ  

 คุณปราณี   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อ

หุ้นมีโอกาสซกัถาม  

 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 

 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ 

นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์หรือ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ ในปี 2565 โดย

ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงินทั้งส้ิน 2,950,000 บาท (สองลา้นเกา้แสนห้าหม่ืนบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง  - ไม่มี - 

  

วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างและการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ 
รายงานต่อท่ีประชุม  

คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก บริษทัฯ ประสงคจ์ะด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ ทจ. 34/2552 เร่ืองหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือปรับโครงสร้างการถือ 
หุ้นและการจดัการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทาง 
ธุรกิจ และลดขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
                 โดยท่ีวาระท่ี 9.1 ถึงวาระท่ี 9.4 เป็นวาระเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึง
ไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี จะถือว่าวาระอ่ืนเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืนๆ อีก 
  

วาระท่ี 9.1 พจิารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ  
เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ นางสาวป่ินมณี เมฆมณัฑนา กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ-ดา้นตลาดทุน  

ผูแ้ทนจากบริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
นางสาวป่ินมณี เมฆมณัฑนา  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ และ 

การด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ การขออนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจากท่ี 
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) การท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ การจดัตั้งบริษทัโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการน า 
หุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ 
หุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยสาระส าคญั 
ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการจดัตั้งบริษทั 
โฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษทัมหาชนจ ากดั ภายใตช่ื้อ “บริษทั ไทยวิวฒัน์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน)” (“บริษทัโฮลดิ้งส์”) เพื่อท าค า 
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ โดยบริษทัโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือแลกกบัหุ้นของบริษทัฯ  
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ในอตัรา 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์ และภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์สร็จส้ิน บริษทั 
โฮลดิ้งส์จะด าเนินการย่ืนขอน าหุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
แทนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเวลาเดียวกนัตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เร่ืองหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค า 
เสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
                ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน

บริษทัอื่น (Holding Company) จดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพิม่ความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิม่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจ ากัดด้านการลงทุน 

การปรับโครงสร้างบริษทัฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) 

จะท าให้บริษทัโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และมีความคล่องตวัในการขยาย

การลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัโฮลดิ้งส์ 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดตอ่สินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษทัฯ นอกจากน้ี 

การปรับโครงสร้างในลกัษณะของบริษทัโฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นบุคคล และ/

หรือบริษทัที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีมีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตวัในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษทัโฮล

ดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผูร่้วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญยงัช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและลดความเส่ียง

จากการลงทุนของบริษทัโฮลดิ้งส์ไดใ้นระดบัหน่ึง   

อน่ึง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส านักงาน คปภ.”) โดยตามนยัประกาศส านกังาน คปภ. เร่ือง

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ อาทิเช่น 

บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศท่ีออกโดยบริษัทจ ากัดได้เกินร้อยละ 10 ของจ านวนตราสารทุนท่ี

ออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษทัจ ากดันั้น เวน้แต่การถือตราสารทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืน และตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทั 

กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศแต่ละรายไดเ้กินร้อยละ 10 ของจ านวนตราสารทุนท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของผูอ้อกนั้น บริษทัฯ ไม่สามารถ

ลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ เวน้แต่จะเป็นไป

ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไม่สามารถลงทุนในสินทรัพยบ์างประเภทตามท่ี

ส านกังาน คปภ. ก าหนด เช่น บริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ 

หรือไม่ไดอ้ยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ รวมทั้งหมดไดเ้กินร้อยละ 5 ของสินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการ

ลงทุนของบริษทัฯ ในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งจ ากดั ดงันั้น การปรับโครงสร้างในลกัษณะของบริษทัโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดขอ้จ ากดั

ดา้นการลงทุนดงักล่าวได ้  
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2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนการปรับโครงสร้างในลกัษณะ

ของบริษทัโฮลดิ้งส์จะท าให้บริษทัโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดอ้ย่างชัดเจน และ

สามารถบริหารความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน คปภ. 

3. เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

3.1 บริษทัโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรและความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ให้เกิดการประหยดัต่อขนาด 
(Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพ่ือให้การสนับสนุนแก่
บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชีการเงิน การ
ให้บริการสรรหาและพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

3.2 เพ่ิมความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ารบริหารงาน
ของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย น าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีดี
ให้กบับริษทัโฮลดิ้งส์ในอนาคต  

3.3 เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละธุรกิจ  เน่ืองจากแต่ละธุรกิจสามารถก าหนดขอบเขต หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานไดอ้ย่างชัดเจน เช่น ผูบ้ริหารของบริษทัโฮลดิ้งส์มีหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีก
ทั้ง โครงสร้างดงักล่าวยงัช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการด าเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกนั ส่งผล
ให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และก าหนดกลยทุธ์  เพื่อให้การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่
ละธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 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 
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  
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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 

   ทั้งน้ี รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ซ่ึงรวมถึงการก ากับดูแลกิจการและการ 
บริหารงาน และการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ในการน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจดัการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
บริษทัฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 
และการจดัการของบริษทัฯ เลขาท่ีประชุมไดเ้รียนเชิญ  นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผูอ้  านวยการ ผูแ้ทนจาก บริษทั  
เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผูถื้อหุ้น  

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ 
และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ การขออนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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การท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ การจดัตั้งบริษทัโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการน าหุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์ท่ีจดัตั้งขึ้น
ใหม่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (“รายการ”) เม่ือการเขา้ท ารายการเสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีตอบรับค าเสนอ
ซ้ือจะเปล่ียนไปถือหุ้นในบริษทัโฮลดิ้งซ่ึงจะมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แทนท่ีบริษทัฯ โดยภายหลงั
การเข้าท ารายการ บริษทัโฮลดิ้งจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนท่ีมีการตอบรับค าเสนอซ้ือ และบริษทัโฮลดิ้งจะ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ทั้งน้ี บริษทัโฮลดิ้งวางแผนการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และกลุ่มธุรกิจอื่น  

อยา่งไรก็ดี เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษทัที่ประกอบ 
ธุรกิจหลกัและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกบัขนาดสินทรัพยร์วมของ Holding Company ดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจหลัก 
o ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้น > 25% ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ทุกบริษทัรวมกนั 

> 75% ของสินทรัพยร์วมของ Holding Company 
o ลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั ทุกบริษทัรวมกนั > 25% ของสินทรัพยร์วมของ Holding 

Company 
2. กลุ่มธุรกิจอ่ืน 

ลงทุนในบริษทัอืน่ๆ ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลกั ทุกบริษทัรวมกนั < 25% ของสินทรัพยร์วมของ Holding Company 
ส าหรับความเหตุสมผลเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ในส่วนผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจากการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1. กรณีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพย ์

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอบรับค าเสนอซ้ือ จะมีขอ้ดี ดงัน้ี 
o ผูถื้อหุ้นยงัคงถือหุ้นของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่อไป 
o มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากผลการด าเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต 
ทั้งน้ี จะมีขอ้ดอ้ยท่ีผูถื้อหุ้นควรพิจารณา ไดแ้ก่ มีความเส่ียงหากผลการด าเนินงานของบริษทัโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไป 

ตามคาดการณ์ 
อยา่งไรก็ดี ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ตอบรับค าเสนอซ้ือ จะมีขอ้ดี ไดแ้ก่ ไม่ไดรั้บความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของ 

บริษทัโฮลดิ้งส์ อยา่งไรก็ดี จะมีขอ้ดอ้ยท่ีผูถื้อหุ้นควรพิจารณา ดงัน้ี  
o ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
o ขอ้จ ากดัในการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน 
o ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี 
o ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ลดลง 
กรณีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพย ์จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูถื้อหุ้น เน่ืองจาก จะท าให้ 

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการด าเนินการอื่นๆ ไม่สามารถด าเนินการต่อได ้เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีน้ีอาจจะท าให้ผูถื้อหุ้นอาจเสียโอกาสในการไดรั้บประโยชน์จากการขยายธุรกิจของบริษทัโฮลดิ้งส์ ซ่ึง 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีอาจเพ่ิมขึ้นจากการขยายธุรกิจดงักล่าว รวมถึงบริษทัฯ อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจใน 
อนาคต 
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นอกจากน้ี ในส่วนของผลกระทบทางดา้นภาษีต่อผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นจะไม่มีภาระภาษีท่ีเกิดจากการแลกหุ้น  
เน่ืองจากเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษทัฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากบัราคาตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละราย อยา่งไร 
ก็ดี หากบริษทัฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ ผูถื้อหุ้นท่ียงัคงถือหุ้นของบริษทัฯ  
จะมีภาระภาษีจากก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain Tax) 

ส าหรับความเหมาะสมของอตัราและราคาของการแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัโฮลดิ้งส์เป็นบริษทั 
ท่ีจดัตั้งใหม่เพ่ือเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ดว้ยเหตุน้ี ผลการด าเนินงานของบริษทัโฮลดิ้งส์ภายหลงัจากการแลกหุ้นจะสามารถ 
สะทอ้นสถานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดท้ั้งหมด อตัราการแลกหุ้น จึงอยู ่
ท่ีอตัรา 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโฮลดิ้งส์ ผูถื้อหุ้นจะไม่มีภาระภาษีเพ่ิมเติมจากการตอบรับค าเสนอซ้ือ 
ดงักล่าวเน่ืองจากราคาเสนอซ้ือจะเท่ากบัราคาตน้ทุนของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ดงันั้น อตัราและราคาท่ีใชใ้นการเลกเปล่ียน 
หลกัทรัพยจึ์งมีความเหมาะสม 

ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในคร้ังน้ีมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 

1. อตัราการแลกหุ้นและราคาในการแลกเปล่ียนหุ้น มีความเหมาะสม 
2. มีขอ้ดีจากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เช่น ลดขอ้จ ากดัในการลงทุนเพื่อการบริหารจดัการเงินสดส่วนเกิน 

ลดขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจอ่ืน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถบริหารความเส่ียงโดยแบ่งแยกตามกลุ่ม
ธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. แมว่้าบริษทัฯ จะส้ินสุดการไดรั้บประโยชน์จากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แต่ยงัคงมีช่อง
ทางการระดมทุนอื่น เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ คาดว่า TVI จะยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคต
ไดต้่อไป 

4. ผูถื้อหุ้นท่ีตอบรับค าเสนอซ้ือยงัคงถือหุ้นของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่อไป และมีโอกาสไดรั้บ
ผลตอบแทนจากผลการด าเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นควรพิจารณาขอ้ดอ้ยและความเส่ียงของการเขา้ท ารายดงักล่าวประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
1. มีขั้นตอนการบริหารงานภาระค่าใชจ้่ายและค่าใชจ้่ายในการเขา้ท ารายการของกลุ่มบริษทัโฮลดิ้งส์ท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบริษทัโฮลดิ้งส์จากธุรกิจอ่ืนท่ีจะขยายการลงทุนในอนาคต 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่ตอบรับค าเสนอซ้ือ อาจท าให้ผูถื้อหุ้น ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีขอ้จ ากดั

ในการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ 
ลดลง 

4. ความเส่ียงในการท ารายการไม่ส าเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละการเพิกถอนหลกัทรัพย ์
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ควรอนุมติั แผนการปรับ 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 
ตอบรับค าเสนอซ้ือดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจสุดทา้ยขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั 

คุณจีรพนัธ์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ พร้อมทั้งเปิด 
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 
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มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
 

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา   เหตุใดจึงจ ากดัขนาดของธุรกิจใหม่ท่ีไม่เกิน 25%  อยูบ่นขอ้จ ากดัอะไร  หากธุรกิจใหม่ท่ีเขา้ลงทุน

เป็นธุรกิจท่ีดีมาก เติบโตสูง ท าให้ขนาดธุรกิจเกิน 25% จะเกิดอะไรขึ้น 

คุณป่ินมณ ีเมฆมัณทนา  สัดส่วนร้อยละ 25 เป็นอตัราส่วนท่ีบริษทัก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ ซ่ึงตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.  

และตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัโฮลดิ้งส์ สามารถลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจหลกัทุกบริษทัรวมกนัไม่เกินร้อยละ 25 ของ 

สินทรัพยร์วมของ Holding Company อยา่งไรก็ดี หากบริษทัที่คาดว่าจะไปลงทุนเป็นธุรกิจท่ีดี มีแนวโนม้เติบโต และสร้าง 

ผลตอบแทนท่ีดี บริษทัก็สามารถลงทุนในอตัราส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 25 ได ้ซ่ึงในอนาคตบริษทัดงักล่าวก็จะถูกนบัรวมเป็น 

ธุรกิจหลกัของบริษทัโฮลดิ้งส์ 

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา   กรุณายกตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างคร้ังน้ีและธุรกิจใหม่ท่ี

จะลงทุนภายใต ้Holding ท่ีไม่สามารถลงทุนภายใตโ้ครงสร้างเดิมได ้ และคาดหวงัว่าธุรกิจดงักล่าวจะสร้างมูลค่าเพ่ิมเท่าไหร่ 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล เน่ืองจากธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคปภ. ดงันั้น ใน 

การลงทุนต่างๆ ของบริษทัจึงอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด อาทิเช่น ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศท่ีออกโดยบริษทัจ ากดัได้ 

เกินร้อยละ 10 ของจ านวนตราสารทุนท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษทัจ ากดันั้น  หรือบริษทัฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน 

ต่างประเทศท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายไดเ้กินร้อยละ 10 ของจ านวนตราสารทุนท่ี 

ออกจ าหน่ายทั้งหมดของผูอ้อกนั้น เป็นตน้ ส่งผลให้บริษทัมีขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน ดงันั้น การปรับโครงสร้างบริษทัให้เป็น  

Holding Company ในคร้ังน้ีจะช่วยลดขอ้จ ากดัดา้นลงทุนและท าให้บริษทัมีความคล่องตวัในการเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัประกนัวินาศภยัและธุรกิจอื่นๆ โดยไม่กระทบต่อ CAR Ratio ของ TVI  อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากในช่วงระยะเวลา 12 เดือน 

ขา้งหนา้ บริษทัยงัไม่มีการลงทุนในธุรกิจใดๆ แต่การปรับโครงสร้างในคร้ังน้ีเป็นการเตรียมความพร้อม กรณีบริษทัมีโอกาส 

ดา้นการลงทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถด าเนินการไดท้นัทีโดยไม่เสียโอกาส ซ่ึงการพิจารณาลงทุน 

ในแต่ละคร้ังจะมีการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการลงทุนผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงธุรกิจท่ีบริษทัคาดว่า 

จะไปลงทุนจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทัอยา่งแน่นอน และจะมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจ 

ประกนัภยัของบริษทั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญ 

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา   ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างคร้ังน้ีทั้งในส่วนของการจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้

ความเห็น การท าค าเสนอซ้ือ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ คิดเป็นเงินเท่าไหร่     หากเทียบกบัค่าใชจ้่ายในการปรับโครงสร้างแลว้ 

มูลค่าเพ่ิมจากธุรกิจใหม่คดิเป็นอตัราผลตอบแทนก่ีเปอร์เซ็นต ์ต่อปี  

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล การปรับโครงสร้างบริษทัในคร้ังน้ีจะมีค่าใชจ้่ายท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 10 ลา้นบาทซ่ึง 

เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร และค่าใชจ้่ายอื่นๆ แต่หากมองโอกาสทางธุรกิจภายหลงัการปรับโครงสร้าง 

เป็น Holding Company แลว้ บริษทัมีความมัน่ใจว่ามูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการลงทุนของบริษทัโฮลดิ้งส์และการบริหารกระแสเงิน 
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สดส่วนเกินของบริษทัโฮลดิ้งส์ในอนาคต จะท าให้บริษทัโฮลดิ้งส์มีผลตอบแทนท่ีดีและคุม้กบัค่าใชจ้่ายท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น  

อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัทางบริษทัยงัไม่สามารถประมาณการเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากยงัไม่มีแผนที่จะลงทุนใน 

โครงการหรือธุรกิจใดในช่วงอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงหากการปรับโครงสร้างในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อ 

หุ้นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และบริษทัโฮลดิ้งส์สามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ทน TVI ไดต้ามแผนการปรับ 

โครงสร้างในคร้ังน้ี หากบริษทัโฮลดิ้งส์มีแผนการลงทุนท่ีแน่นอน ก็จะด าเนินการแจง้เร่ืองการลงทุนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทาง 

เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งแน่นอน   

 

     เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  240,014,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 

     ลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 56 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 

     ลงคะแนน 

 งดออกเสียง  - ไม่มี -  

 
วาระท่ี 9.2 พจิารณาอนุมัติการขอเพกิถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้  
สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการรายงาน

ต่อท่ีประชุม  

คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ  
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
เน่ืองจากภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ แลว้เสร็จ บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัโฮลดิ้งส์ จะด าเนินการขออนุญาตน าหลกัทรัพย์
ของบริษทัโฮลดิ้งส์ เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

อน่ึง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
และรายละเอียดแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 11 นอกจากน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกบัการขอ
เพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12  
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คุณจีรพนัธ์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมี 
โอกาสซกัถาม  
 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
 
คุณอรรถพล ธรรมานนท์  โดยส่วนตวัสนบัสนุนการเปล่ียนเป็น holding ครับ แต่เน่ืองจาก TVI มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยจ านวนมาก

และบางท่านเป็นผูสู้งอายทุ  าให้อาจจะพลาดข่าวสาร ท าให้อาจมีบางส่วนตกหล่นหรือลืมแลกหุ้นในเวลาท่่ีก าหนด การเพิกถอน

หุ้นทนัทีหลงัแลกหุ้นอาจจะกระทบกบัผูล้งทุนกลุ่มน้ี ตรงน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะว่า เป็นไปไดห้รือไม่ ถา้ทาง TVI จะมีการซ้ือขาย

ซักระยะเวลาหน่่ึงก่อนเพิกถอนหลงัจากแลกหุ้น และ/หรือ ให้ทาง holding รับซ้ือหุ้น TVI จากกลุ่มตกหล่นในส่วนน้ีในช่วง

ระยะเวลานึง โดยอาจจะซ้ือคืนในราคา discount 10-20% จากราคาตลาด แลว้ค่อย delist ออกจากตลาด  

คุณป่ินมณี เมฆมัณฑนา ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2552 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ 
จดัการไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการซ้ือขายก่อนการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากท าโดยผา่นการจดัท าค า 
เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัมีการก าหนดระยะเวลาท าค าเสนอซ้ือจ านวน 45 วนัท าการ ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามเกณฑ์ 
ของการท าค าเสนอซ้ือ และคาดว่าระยะเวลาดงักล่าวเพียงพอต่อการตดัสินใจและด าเนินการแลกหุ้นของผูถื้อหุ้น 
 
               ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
  

 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพยฯ์ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย  237,987,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.15 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 

                ลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง 2,031,056 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 

              ลงคะแนน 
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วาระท่ี 9.3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ

การจัดการ 

                 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการ

รายงานต่อท่ีประชุม  

คุณจีรพนัธ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้สอดคลอ้งกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการซ่ึงจะมี
บริษทัโฮลดิ้งส์ เขา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดย
เพ่ิมเติมข้อก าหนดเก่ียวกับกลไกการก ากับดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

หมวดท่ี 5/1 การบริหารจัดการเพ่ือปฏบิัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและ 

กลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัใหญ่เข้าไปลงทุน 

ขอ้ท่ี 32/1.  ขอ้บงัคบัในหมวดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือให้การ

บริหารจดัการกิจการของบริษทัเป็นไปตามนโยบายของบริษทัใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในการน้ี “บริษทัใหญ่” มีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และ “บริษทัย่อย” และ “บริษทัร่วม” หมายถึง บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24 ซ่ึงมี

ขนาดรวมกนัเป็นไปตามขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) 

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัตามความในหมวดน้ีก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อ 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัใหญ่หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ให้กรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการจดัการให้

มีการประชุมกรรมการของบริษทัและ/หรือการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั (แลว้แต่กรณี) ภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษทัใหญ่และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาอนุมติัเ ร่ืองดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใน

การน้ีให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะขออนุมติันั้นตามท่ี

ก าหนดไวใ้นกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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คณะกรรมการตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยอนุโลม (เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้) อยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง  

อน่ึง ขอ้บงัคบัทุกขอ้ในหมวด 5/1 น้ีจะมีผลใชบ้งัคบัตราบเท่าท่ีบริษทัใหญ่ ยงัคงสถานะของความเป็น 

บริษทัใหญ่ตามนิยามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีอ านาจควบคุมกิจการของบริษทั ทั้งน้ี ค  านิยามของอ านาจควบคุมกิจการเป็นไป

ตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้ท่ี 32/2. การท ารายการหรือด าเนินการใด ๆ ของบริษทัในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) 

                (1)  เร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ ก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ท ารายการ  

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ 

บริษทัใหญ่ในบริษทั (“กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่”)  เวน้แต่ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีหรือคณะกรรมการของบริษทัใหญ่จะได้

ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ

บริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัไดต้ามแต่ท่ีกรรมการผูแ้ทนบริษทัใหญ่ราย

ดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัใหญ่และบริษทั  

ทั้งน้ี กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่ตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือเสนอช่ือตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี 

รายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์(White List) และมีคุณสมบติั บทบาท หนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทั  

(ข) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัและการจดัสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/ 

หรือทุนช าระแลว้ของบริษทั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้น หรือด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วน

การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง

เกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทันั้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งให้คณะกรรมการบริษทัใหญ่อนุมติั (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดรายการตามท่ีก าหนดไว้

ในประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) เวน้แต่เป็นกรณีท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ าปีของบริษทัซ่ึงไดรั้บ

การอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่แลว้  

(ค) การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทั เวน้แต่เป็น 

กรณีท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้ 
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(ง)  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัตามขอ้32/2(2) (ก) ซ่ึงตอ้ง 

ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  

(จ)  การพิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติัตาม 

สายการบงัคบับญัชา (Delegation of Authority) ของบริษทัที่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่แลว้  

รายการตั้งแต่ขอ้ 32/2 (1)(ฉ) ถึง 32/2 (1)(ณ) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษทั 

และก่อนท่ีกรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่ในบริษทัจะออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี กรรมการผูแ้ทนของบริษทัใหญ่รายดงักล่าว

จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหญ่เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวก่อน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณ

ขนาดรายการท่ีบริษัทเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยน า

หลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษทัใหญ่ ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ี คือ 

(ฉ) กรณีท่ีบริษทัตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัใหญ่หรือบริษทั หรือ รายการท่ี 

เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงกรณีดงัต่อไปน้ี  

1.)  การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่ 

บริษทั  

2.)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน                      

3.)  การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั  

4.) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด  

หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั  

5.) การเช่าหรือให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

(ช) การกูยื้มเงิน การให้กูยื้มเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษทัให้ 

ตอ้งรับภาระทางการเงินเพ่ิมขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัและ

มิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษทัและบริษทัใหญ่  

(ซ) การเลิกกิจการของบริษทั  

(ฌ) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมี 

นยัส าคญั  
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(2)  เร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ท ารายการ 

(ก) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการ 

ด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

ของบริษทัใหญ่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และ/หรือการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทั และ/หรือสิทธิของบริษทัใหญ่ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เป็นตน้ 

(ข) กรณีท่ีบริษทัตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัใหญ่หรือบริษทั หรือ 

รายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัเขา้

ท ารายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของ

รายการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดย

อนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 

(ค) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัและการจดัสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/ 

หรือทุนช าระแลว้ของบริษทัซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใด เป็นผลให้สัดส่วน

การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง

เหลือน้อยกว่าสัดส่วนท่ีก าหนดในกฎหมายซ่ึงใช้บงัคบักบับริษทัอนัมีผลท าให้บริษทัใหญ่ไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัหรือเม่ือ

ค านวณขนาดรายการแลว้ถึงเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ตอ้งอนุมติั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของ

รายการเปรียบเทียบกบัขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ แลว้อยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดย

อนุโลม)  

(ง) การเลิกกิจการของบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการของบริษทัท่ีจะเลิกนั้น 

เปรียบเทียบกบัขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไวใ้น

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ของ

บริษทัใหญ่  

(จ) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมี 

นยัส าคญั ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดตามงบการเงินรวมของ

บริษทัใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบั
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ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น มาบงัคบัใช้โดย

อนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  

รายการตั้งแต่ขอ้ 32/2 (2)(ฉ) ถึง 32/2 (2)(ช) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ดงันั้น ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษทั

จะต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวก่อน ทั้งน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาด

รายการท่ีบริษทัเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑก์าร

ค านวณขนาดของรายการตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มา

บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ี 

คือ 

(ฉ) กรณีท่ีบริษทัตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัใหญ่หรือบริษทั หรือ 

รายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่ 

บริษทั  

2) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน  

3) การซ้ือ หรือ การรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั  

4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี 

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการของบริษทักบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งก าไรขาดทุนกนั  

5) การเช่าหรือให้เช่าซ้ือกิจการ หรือทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

(ช) การกูยื้มเงิน การให้กูยื้มเงิน การให้สินเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษทัให้ตอ้งรับภาระ 

ทางการเงินเพ่ิมขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญั และมิใช่ธุรกิจ

ปกติของบริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษทัและบริษทัใหญ่ หรือระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยอื่นภายในกลุ่มของ

บริษทัใหญ่ท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตให้ท าได ้โดยไม่ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ท่ี  32/3. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

(1) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนัของบริษทั 

ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใน

ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด อน่ึง ให้คณะกรรมการของบริษทัหรือบริษทัใหญ่พิจารณาการเขา้ท ารายการ
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ระหว่างกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัของบริษทั โดยน าประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงทรัพยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม  

(2) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วนท่ี 

เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืนใด ท่ีอาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืน 

(Conflict of Interest) กบับริษทัใหญ่ และ/หรือบริษทัต่อคณะกรรมการของบริษทัใหญ่หรือผูท่ี้คณะกรรมการของบริษทัใหญ่

มอบหมายภายใตก้ าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด โดยคณะกรรมการของบริษทัมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวให้คณะกรรมการของ

บริษทัใหญ่ทราบภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัใหญ่ก าหนดเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใด 

ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัใหญ่และบริษทัเป็นส าคญั 

ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทัใหญ่ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัใน

เร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษทั 

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากท่ีพึง

ได้รับตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษทัใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดแยง้กับ

ผลประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของ 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือของบริษทัใหญ่โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัใหญ่และ/หรือบริษทัที่ล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อ 

สาธารณชนแลว้ 

(ค) การใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัใหญ่และ/หรือบริษทัในลกัษณะท่ีเป็น 

การฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเขา้ร่วม 

ลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษทัใหญ่ผา่นรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนหรือไตรมาส และเขา้ช้ีแจงและ/หรือ

น าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

(4) เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้แก่บริษทัใหญ่ เม่ือไดรั้บการร้องขอตาม 

ความเหมาะสม 

(5) เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่   ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญั

ใด ๆ  

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการ 
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ทุจริตท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษทัจะเป็นไปตามแผนงาน 

งบประมาณ นโยบายของบริษทัใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษทัได้อย่างแท้จริง เพ่ือป้องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษทัใหญ่ และระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น รวมทั้งควรจัดให้มี

ระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงไดว่้าบริษทัมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่สามารถรับรู้ขอ้มูลของบริษทั ใน

การติดตามดูแลเร่ืองระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง ระบบป้องกนัการทุจริต ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

การกระท าการระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัของบริษทั ไดอ้ย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษทั โดยมีทีมงานผู ้

ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัใหญ่ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และให้มี

การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัมีการปฏิบติั

ตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งหรือผูรั้บมอบหมายของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตร 

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มูลภายในของบริษทัใหญ่และ/หรือบริษทั ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหน้าท่ี

หรือทางอื่นใดท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัใหญ่และ/หรือบริษทัเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่า

ทางตรงและ/หรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

 

ขอ้ท่ี  32/4. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัจะกระท าธุรกรรมกบับริษทัไดต้่อเม่ือธุรกรรมดงักล่าว 

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได้ 

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ 

ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลใน 

การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณีและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดรั้บอนุมติั 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่อนุมติัไวแ้ลว้ 

 
พร้อมกบัการเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขออนุมติัการมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ มอบหมาย มีอ านาจ

ในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งแกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความให้
เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อเน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์    
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คุณจีรพนัธ์  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับ 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ และขออนุมติัการมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ มอบหมายอ านาจ

ในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งแกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความให้

เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อเน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาส

ซกัถาม  

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 

 เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ มอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งแกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความให้เป็นไป
ตามค าส่ังของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อเน้ือหาสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ เพ่ือให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  240,018,837   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 

            ลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง     56 เสียง           คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 

         ลงคะแนน 

 

วาระ 9.4 พจิารณาอนุมัติการมอบอ านาจซ่ึงเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 เลขาท่ีประชุม เรียนเชิญ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการรายงาน

ต่อท่ีประชุม  

 คุณจีรพนัธ์รายงานต่อท่ีประชุมว่า ขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อเพื่ออนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน 

การท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ หรือบคุคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูมี้อ านาจในการ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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1. ก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้าง การขอ
อนุญาตและการด าเนินการใด ๆ  

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

น าหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ  

5. กระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแลว้เสร็จ 
คุณจีรพนัธ์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการ 

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสซกัถาม  
               ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม 

เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการปรับ 
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย  240,014,337   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 

 งดออกเสียง    56 เสียง      ไม่นบัเป็นฐานคะแนน 

  

วาระท่ี 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 เลขาท่ีประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูใ้ดเสนอเร่ืองอืน่ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถาม 

 

 มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพทัิกษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   บริษทัมีแนวทางดูแลพนกังานในช่วง

โควิด-19 อยา่งไรบา้ง        

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประเทศไทยค่อนขา้งมีปัญหาเร่ืองการฉีดวคัซีน 

บริษทัฯ มีการด าเนินการอย่างเต็มท่ี ท่ีจะท าให้พนกังานและครอบครัวของพนกังานไดรั้บการฉีดวคัซีนในสัดส่วนเป็นอนัดบั

ต้นๆ ขององค์กรทั่วไป โดยร่วมกับกระทรวงแรงงานและกรุงเทพมหานครซ่ึงร่วมกับ วชิรพยาบาล จัดให้พนักงานและ

ครอบครัวเขา้รับการฉีดวคัซีน  

ในส่วนพนักงานท่ีติดเช้ือ COVID-19 ในช่วงท่ีสายพันธ์เดลต้าระบาดและต้องพักรักษาตัวท่ีบ้าน เน่ืองจาก

สถานพยาบาลไม่เพียงพอ บริษทั ฯ ไดจ้ดัอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการรักษารวมถึงเคร่ืองให้ออกซิเจนให้กบัพนกังานท่ีจ าเป็น และ
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บริษทัฯ ไดรั้บความรู้จากนายแพทยจ์ากกรมควบคุมโรคฯ ท าให้พนกังานของบริษทัฯ ไดรั้บความรู้ในการป้องกนัและไดรั้บการ

รักษาอยา่งเหมาะสมในกรณีท่ีติดเช้ือ ณ วนัน้ีบริษทัฯ ก็มีการระมดัระวงัการแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัให้มีการตรวจ ATK 

ก่อนเขา้อาคารในวนัจนัทร์และพฤหสับดี ซ่ึงบริษทั ฯด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการ Work From 

Home ลดการท างานใน Office  

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นธุรกิจให้บริการไม่สามารถท่ีจะหยุดการให้บริการได้ ในช่วงท่ีมีการระบาดหนัก บริษทัฯ 

สามารถให้พนกังาน Work From Home ไดเ้กือบ 100% พนกังานกว่า 80% Work From Home บริษทัฯ มีการเตรียมระบบ IT เพื่อ

ให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัพนกังาน และให้บริการผูเ้อาประกนัภยัอยา่งต่อเน่ืองดว้ย  

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพทัิกษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   บริษทัฯ มีแผนส่งไมต้อ่หรือคดัสรร

บุคคลภายนอกและภายในมารับต าแหน่งกรรมการใหม่ๆ บา้งไหม 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล การส่งไมต้่อ รวมถึงการคดัสรรบุคคลภายนอกเป็นส่ิงท่ีบริษทัให้ความส าคญัอยา่งมาก บริษทัมี

แผนเร่ืองการสืบทอดต าแหน่ง โดยมีทีมบริหารใหม่ๆ เขา้มาเพื่อรองรับการบริหารท่ีเปล่ียนแปลง บริษทัฯ ตอ้งรองรับการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาความยัง่ยืนให้กบัผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ  

คุณธีรพงศ์ สุวะนาคะ ในกรณีท่ีรถยนตท่ี์ใชร้ะบบขบัเคล่ือนอตัโนมติัเขา้มาใชง้านในประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อ

บริษทัหรือไม่ อยา่งไร และมีแผนรองรับอยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล ค าถามน้ีมีมากในอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะในประเทศไทย ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกนั ยกตวัอย่าง

ในประเทศเยอรมนัประเด็นน้ีก็เป็นส่ิงท่ีเป็นห่วงกนั แต่ตอ้งท าความเขา้ใจว่ากรณีเกิดอุบติัเหตุ ผูใ้ช้รถก็ยงัคงตอ้งรับผิดตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท าให้กรมธรรมย์งัคงตอ้งมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีรถยนตไ์ปท าให้เกิดความเสียหายต่อ

ชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก แมก้ระทัง่รถท่ีขบัเคล่ือนโดยอตัโนมติั ก็อาจจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได ้จึงเป็นส่ิงท่ี

บริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาหากในอนาคตรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนอตัโนมติั ใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จะตอ้งพิจ ารณาว่า

จะออกกรมธรรมอ์ยา่งไรให้สอดคลอ้งกบันวตักรรม  

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์   สัดส่วนของประกนัเปิดปิดคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์ของพอร์ตประกนัรถยนต ์และตั้งเป้าไว้

ว่าจะเป็นเท่าไรของพอร์ต  

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล     สัดส่วนประกนัภยัรถยนตเ์ปิดปิด ตอ้งแยกเป็น 2 ส่วน เบ้ียประกนัภยัรถยนตเ์ปิดปิด อาจ

ยงัไม่มาก เน่ืองจากเบ้ียประกนัภยัรถยนตเ์ปิดปิด เป็นเบ้ียประกนัภยัตามการใชร้ถ ท าให้สัดส่วนเบ้ียประกนัภยัไม่สูง แต่ปริมาณ

กรมธรรม์มีสัดส่วนการเจริญเติบโตมาก จากสถานการณ์ของ COVID-19 ผูบ้ริโภคมีความระมัดระวงัในการใช้จ่ายมากขึ้น 

บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายอยากให้สัดส่วนของประกนัรถยนตเ์ปิดปิด อยูท่ี่ 20 เปอร์เซ็นตข์องพอร์ทการประกนัภยัของบริษทัฯ  

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์   ในส่วนการลงทุนมีการตั้ง ROI 2-3 เปอร์เซ็นต ์ท าไมถึงตั้งเป้าค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบั

ผูเ้ล่นรายอื่นท่ีจดทะเบียนในตลาดท่ีท าได ้4-5 เปอร์เซ็นต ์มีแนวทางอยา่งไร ท่ีจะเพ่ิม ROI ในส่วนน้ีหรือไม่  
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คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  ROI ท่ีตั้งไวใ้นอตัรา 2-3 เปอร์เซ็นต์  เป็น ROI ของประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ซ่ึงมีนโยบาย

การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ตามขอ้จ ากดัเร่ืองการลงทุนของหน่วยงานก ากบัดูแล เน่ืองจากหลกัของธุรกิจประกนัภยั มีหลกั

ส าคญัท่ีจะตอ้ง match ให้ไดก้บัความรับผิดตามกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะขดักบัหลกัการลงทุน เร่ือง high risk 

high return ซ่ีงในอนาคตหากเป็น Holdings คาดว่าจะมีการท า Return on Investment ไดดี้กว่า เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการ

ลงทุนมากกว่า  

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์    ขณะน้ี บ.ประกนัภยั ไดมี้การขึ้นเบ้ียประกนัในส่วนใดบา้งหรือยงั เพ่ือชดเชย loss ท่ีเกิด

จาก covid (ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนนอ้ยของ TVI) และเงินเฟ้อท่ีก าลงัเพ่ิมขึ้น บริษทั มีแผนรับมืออยา่งไร  

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  การขึ้นเบ้ียประกนัภยับริษทัฯ อาจไม่ไดค้ดิเป็นจ านวนเงิน บริษทัฯตอ้งหาแนวทาง

จดัการความเส่ียง เน่ืองจากหากคดิเป็นจ านวนเงิน เบ้ียประกนัภยัตอ่รถแต่ละคนัอาจจะลดนอ้ยลง แต่การบริหารความเส่ียงโดย

การเลือกภยัท่ีเหมาะสมกบัรถแตล่ะประเภท เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากอตัราเงินเฟ้อมากกว่าการปรับ

ขึ้นเบ้ียประกนัภยัแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจากผลการด าเนินการงานท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้การน าฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่มาใชใ้นการ

วิเคราะห์ และมาใชเ้ป็นแนวทางในการคิดกรมธรรมเ์พื่อจะตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษทั ส่วนความเสียหาย

จาก COVID-19 เน่ืองจากบริษทัฯ รับประกนัภยัไวไ้ม่มากจึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการจากส่วนน้ี   

คุณอรรถพล ธรรมานนท์  ผลประกอบการของบริษทัยอ่ยของ TVI ในประเทศลาวตอนน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง ทั้ง

แนวโนม้การเติบโต และสามารถสร้างก าไรแลว้ไดห้รือไม่ 

คุณจีรพนัธ์ อัศวะธนกุล  เน่ืองจากความไม่แน่นอนของประเทศเพื่อนบา้นในช่วงการแพร่ระบาด ส่งผลให้การเขา้

ไปด าเนินการและเก็บขอ้มูลต่างท าไดย้าก บริษทัฯ จึงไดล้ดขนาดการด าเนินการของ บริษทั ลาววิวฒัน์ ประกนัภยั จ ากดั ซ่ึงการ

ลดขนาดการด าเนินการก็ส่งผลตอ่ผลประกอบการดว้ย อีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลประกอบการก็คือค่าเงินของประเทศลาว ซ่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก แต่ก็ไม่มีสาระส าคญัเพราะว่าเป็นเพียงส่วนประกอบของผลประกอบการในระยะยาวของบริษทั   

 

 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก   

 

             เลขาท่ีประชุม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้งแจง้การเผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 

14 วนั หลงัจากวนัประชุมน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีเขา้ร่วมประชุมมีความเห็นตอ้งการแกไ้ขสามารถแจง้เลขานุการบริษทัได้

ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีเผยแพร่ หากไม่มีการแกไ้ขจะถือว่าท่านผูถื้อหุ้นรับรองความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดงักล่าว 
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 จากนั้นเลขาท่ีประชุมไดเ้รียนเชิญให้ ท่านประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม  

 

 ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 คร้ังท่ี 29/2565 น้ี ไดด้ าเนินการมาครบ

ทุกระเบียบวาระแลว้ เม่ือไม่มีค าถามและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้น

ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ 

 

 เน่ืองจากหลงัการเปิดประชุมแลว้ยงัคงมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมและมีผูถื้อหุ้นออกจากระบบการประชุม 

 จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากนั ดงันั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะแทน

ผูถื้อหุ้น จ านวน 38 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้240,018,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.21 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 

ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 

 

                ลงช่ือ      

                                                                                                                       (นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ)์                                                                                                            

                                         ประธานท่ีประชุม  

 

 

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง   

                                  ( นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                                   

            

      

 
 


