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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ครั้งที่ 29/2565
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
วันและเวลาประชุม วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม

ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดจากห้องประชุม
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ชั้น 11 เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมขณะเปิ ดการประชุมดังนี้
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
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ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้

169,600

หุ้น

ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม

28

ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้

237,791,436

หุ้น

ราย รวมจานวนหุ้นได้

237,961,036

หุ้น

รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 33

คิดเป็ นร้อยละ 78.53 ของจานวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่
29 ซึ่งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจานวนหุ้นได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้
การเข้ าประชุม

การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นในครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้เป็ นการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

(E-AGM) โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริ ษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบงาน e-Services
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 87.5 ได้แก่
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ้น

3.นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี เป็ นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผู ้
ถือหุ้น

4. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการ
ลงทุน

5. นายถวัลย์ วิรานนท์
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6. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม
1. นางพิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ านวยการ

2. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ านวยการ

3. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ านวยการ

4. นายสุ ชีพ หลักทอง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ สมุห์บญั ชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ

หุ้นส่วน

2. นางสาวกิตติยา วรุ ตตะโมนันทะ ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมได้ แก่
1. ผูแ้ ทนจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) ที่ปรึ กษาทางการเงิน เข้าร่ วมประชุม จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม

2) นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

3) นายตระกูล เฮงสกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4) นางสาวเบญจพร นาราสุ นทรกุล

ผูอ้ านวยการ

5) นายชาคริ ต ศักดิ์ชลาธร

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

2. ผูแ้ ทนจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย เข้าร่ วมประชุม 4 ท่าน ได้แก่
1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิ ชย์โชค

ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส

2) นางสาวกรจันทร์ ตั้งกฤษณขจร

ทนายความหุ้นส่วน

3) นางสาวพบพลอย วัฒนไกร

ทนายความ

4) นายภูมิรพี คงสตรี

ทนายความ

[Type text]

3

3. ผูแ้ ทนจาก บริ ษทั เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

กรรมการผูจ้ ดั การ

2) นายชลิต อุดมพรวัฒนา

ผูอ้ านวยการ

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้เชิญ นางสาวพบพลอย วัฒนไกร ตัวแทนจากบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายธนาธิป แอนด์
พาร์ทเนอร์ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานและผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.
ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้นและกล่าวเปิ ดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 และได้มอบหมายให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ดาเนิ นการประชุ ม และให้นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล เป็ นเลขาที่ ประชุ ม ดาเนิ นการแจ้งจานวนองค์ป ระชุ ม แนะนา
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและที่ปรึ กษาที่เข้าร่ วมประชุม
เลขาที่ ป ระชุ ม ได้แ จ้ง ว่ ามี ผูถ้ ื อ หุ้ น เข้าประชุ ม ด้วยตนเองจ านวน 5 ราย และด้วยการมอบฉัน ทะจ านวน 28 ราย
รวมจานวนผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 237,961,036 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 78.53 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เลขาที่ประชุม ได้กล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมายและที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่ วมประชุม
ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุ มฯ เลขาที่ประชุม ได้เชิ ญให้ผูถ้ ือหุ้นรับชมวีดีทศั น์ วิธีการใช้งานของระบบการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และชี้ แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสี ยง วิธีการนับคะแนนเสี ยง
วิ ธีการแจ้ง ผลการลงคะแนน และวิ ธีการถามค าถามในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้ นผ่านสื่ อ อิเ ล็กทรอนิ กส์ ( E-AGM) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)
• การนับคะแนนเสี ยงจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1เสี ยง
• การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ้น หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรื อ ไม่เห็นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
• หากผูถ้ ือหุ้น ได้กาหนดการออกเสี ยงไว้ในหนังสื อมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะลงคะแนนเสี ยงตามที่ระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะ
วิธีการนับคะแนนเสียง
• บริ ษทั ฯ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสี ยง
และคะแนนเสี ยงที่ผมู ้ อบฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งได้บนั ทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้าใน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมแล้ว
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• หากผูถ้ ือหุ้นมิได้กดปุ่ มใดๆ เพื่อทาการลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถ้ ือหุ้นเห็นด้วย
• เมื่อทาการปิ ดระบบในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสี ยงได้
การนับคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
• กรณี ใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ จะไม่นาคะแนนงดออกเสี ยง
มานับเป็ นฐานคะแนน
• กรณี ใช้มติสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม บริ ษทั ฯจะนาคะแนน งดออกเสี ยงมานับเป็ นฐานคะแนน
วิธีแจ้ งผลการลงคะแนน
• การแจ้งผลคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการออกเสี ยง
ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสี ยง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
• กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติบริ ษทั จะดาเนินการในวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ ว และเมื่อได้ผลคะแนน
ของวาระก่อน จะรี บแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
• ในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มล่าสุ ด ณ ขณะที่เปิ ดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ
จานวนผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผถู ้ ือหุ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าและ/หรื อออก จากระบบการประชุมในช่วงระหว่างการประชุม
การถามคาถามในที่ประชุม
• ในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
ตามความเหมาะสม
• กรณี ตอ้ งการถามคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น ดาเนินการโดย
• กรุ ณากดปุ่ ม “ส่งคาถาม”
• เลือกวาระการประชุมที่ตอ้ งการถามคาถาม
• เลือกพิมพ์คาถามล่วงหน้า (Optional)
• กดปุ่ ม “ส่งคาถาม”
• หากคาถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริ ษทั ฯจะขอทาการรวบรวมและตอบคาถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า จากการที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งคาถามที่เกี่ยวกับ
การประชุมระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 19
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 บริ ษทั ฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรื อการนาเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
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เลขาที่ประชุม ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เชิญให้ นางสาวพบพลอย วัฒนไกร ผูแ้ ทนจากบริ ษทั ที่ปรึ กษา
กฎหมายธนาธิ ป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
โปร่ งใส จากนั้นที่ประชุมได้เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานต่อที่
ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้ง
ที่ 28/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว
พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

เห็นด้วย 239,935,737 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง 80,000

ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิ ญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนิ นการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจาปี ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว จึงขอสรุ ปผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2564 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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งบการเงินรวม
2564
5,544.72
(4,376.91)
1,167.81
(786.68)

2563
4,680.68
(3,996.59)
684.09
(597.77)

เปลี่ยนแปลงร้ อยละ
18.46
9.52
70.71
31.60
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ผลการดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม
2564
381.13
196.33
13.10
(0.79)
589.77
(117.77)
472.00

2563
86.31
4.94
8.02
(3.26)
96.02
(18.35)
77.67

เปลี่ยนแปลงร้ อยละ
86.32
3,874.29
63.34
(75.77)
514.22
541.80
507.70

ในปี 2564 เปรี ย บเที ยบปี 2563 บริ ษ ัทฯ มี ร ายได้จ ากการรั บประกันภัย 5,544.7 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 864.0 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกันมีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.4 ล้านบาท เนื่ องจากสภาวะตลาดมีการ
ปรับตัวดีข้ นึ ทาให้ บริ ษทั ฯ สามารถทากาไรจากการลงทุนได้ดีข้ นึ ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 5,163.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.4 ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ากว่าการเติบโต
ของรายได้ ทาให้บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 472.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 394.3 ล้านบาท จากปี ก่อน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 864.0 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 คิดเป็ น
ร้อยละ 18.5 โดยมาจากการขยายตัวของกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั ฯ มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อานวยความสะดวกและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 5,163.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569.2 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 12.4 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยหลักจะเป็ นค่าสิ นไหมทดแทน ในภาวะปกติค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนใหญ่จะเป็ นค่า
สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ในกลุ่มรถยนต์ เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ที่ยงั คงรุ นแรงต่อเนื่องทาให้เกิดการชะลอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งนโยบายจากทางภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนงดการเดินทาง และให้ทางานในลักษณะ Work
from Home (WFH) ส่ งผลให้อตั ราค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนต์อยู่ที่ร้อยละ 56.3 ลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ
59.5 อีกทั้งบริ ษทั ฯ เน้นการนา Big Data และนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ และความแม่นยา
ระบบคัดกรองความเสี่ ยงให้ดียิ่งขึ้น
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ่ งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสัดส่ วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ่งสิ นทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นปี 2564 ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจานวนทั้งสิ้น 5,227.9 ล้าน
บาท เพิม่ ขึ้น 593.7 ล้านบาท จากปี ก่อน
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ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.4 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากเงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 17.3 ล้านบาท และกาไรจากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 122.8 ล้านบาท เนื่องจาก
สภาวะตลาดมีปรับตัวดีข้ นึ ทาให้บริ ษทั ฯ มีการตัดสิ นใจขายทากาไรสิ นทรัพย์ลงทุนได้บางส่ วน และมีกาไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมเพิ่มขึ้น 51.2 ล้านบาท
ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถาม
มีผ้ถู ือหุ้นสอบถามดังนี้
คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

ผูบ้ ริ หารมองแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในปี 2565 อย่างไร

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะดีข้ นึ และคาดว่ารายได้ของบริ ษทั ฯ น่าจะเติบโตตามสภาวะ

ตลาดจากสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม รวมกับ บริ ษ ัทมี ก ารตั้ง เป้ า หมายว่ า ในเวลาอี ก 3 ปี บริ ษ ัท ฯจะต้อ งเป็ นบริ ษทั ที่ มีเบี้ ย
ประกันภัยรับ 10000 ล้านให้ได้ และปลายปี 2565 จะมีเบี้ยประกันภัยรับที่ 7000 ล้าน โดยการนาระบบ AI และเทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้ประกอบในการดาเนินงานเพื่อเร่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันและในขณะเดียวกันก็เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ด้วย
คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

ปริ มาณการเคลมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 สู งขึ้นอย่างไรเทียบกับปี ที่ผา่ นมา และก่อนเกิด

การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และบริ ษทั มีแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้ผบู ้ ริ โภคโดยรวมมีความระมัดระวังมากขึ้น

รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ในช่วงสงกรานต์ที่ผา่ นมาอัตราการเสี ยชีวิตลดลงค่อนข้างมาก ดังนั้นคิด
ว่าในปี 2565 และในปี ถัดๆ ไป อัตราความเสี ยหายน่าจะดีข้ นึ ถ้าเทียบกับช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID-19
คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

พอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนมีแนวโน้มเป็ นอย่างไรภายใต้สถานการณ์ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและ

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มีแนวทางในการรักษาผลตอบแทน/ปกป้องพอร์ตอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ภายใต้อตั ราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่ งทุกสานักก็คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดน่ าจะมีแนวโน้มที่

สู งขึ้น สาหรับธุรกิจประกันภัยทั้งวินาศภัยและประกันชีวิต ก็ได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์น้ ีดว้ ยเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ระดมเงิน
ฝากเป็ นหลัก เป็ นข่าวด้านบวกสาหรับธุรกิจ ในขณะเดียวกันการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจตามการคาดการณ์ของทุกๆ สถาบันก็
น่าจะเป็ นผลบวกสาหรับการลงทุนของบริ ษทั ฯ สาหรับบริ ษทั ฯ เองเนื่องจากอยูใ่ นธุรกิจประกันภัย ซึ่ งอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงาน คปภ. บริ ษทั ฯ จึงมีระเบียบการลงทุนซึ่งค่อนข้างจะอนุรักษ์ จึงคิดว่าบริ ษัทฯ จะบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
ได้ดี ซึ่งไม่ใช่แค่บริ ษทั ฯ เท่านั้นรวมถึงทั้งภาคธุรกิจด้วย เนื่องจากสานักงาน คปภ.เข้ามากากับดูแลเรื่ องการลงทุนของธุรกิจเป็ น
อย่างดี

[Type text]
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คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

คาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย MARS ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ Insure tech

AI ในตอนนี้เป็ นอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

บริ ษทั มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิ ชั่น โซลูชั่น จากัด หรื อ เรี ยกสั้นๆ ว่า MARS มี ดาเนิ นการอย่าง

ต่อเนื่องด้วยดี สาหรับปี 2564 บริ ษทั ฯ เริ่ มจัดทาระบบ ในปี 2565 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวระบบ Motor Inspection ซึ่ งเป็ นระบบการ
ตรวจรถยนต์ก่อนทาประกันภัย ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ าประกันภัยโดยเฉพาะผูท้ าประกันภัยรถยนต์ ในการลด
การสัมผัสและยังสามารถดาเนินการตรวจรถยนต์ได้ทุกเวลา เป็ นระบบ AI ที่ใช้ระบบภาพ Imaging มา Matching ปัจจุบนั เริ่ มใช้
งานแล้วอยูใ่ นขั้นตอนการดูผลตอบรับจากผูบ้ ริ โภค
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

บริ ษทั ฯ คิดว่า combined ratio ที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่เท่าใด

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ในแง่ของ Combined ratio ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ คิดว่า Combined ratio อาจจะมี

margin อยูป่ ระมาณ 1-2% หรื ออาจจะต่ากว่า 1% ในบางช่วงโอกาส เนื่องจากขนาดของเบี้ยประกันภัยรับค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นจึง
เป็ นรายได้ที่ยงั ดีอยู่ โดยส่วนตัวมัน่ ใจว่าผูบ้ ริ โภคมีความซับซ้อนและความฉลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อที่จะสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้ได้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการทางานเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นลงให้ได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯ พยายามทาตลอดเวลา
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

สัดส่วนของประกันเปิ ดปิ ดใน 1-3 ปี ข้างหน้าเป็ นอย่างไร

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

การประกันภัยเปิ ดปิ ดถือเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ฯ

แรกที่ให้บริ การประกันภัยรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการนาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมเข้ามาใช้ ซึ่ งใน
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มให้ความสาคัญกับเรื่ องเช่นนี้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมาทาให้ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในการใช้จ่าย ทาให้ประกันเปิ ดปิ ดตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภค
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

สัดส่วนของประกันเปิ ดปิ ดคิดเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตประกันรถยนต์

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ปัจจุบนั สัดส่วนการเจริ ญเติบโตของประกันภัยเปิ ดปิ ดค่อนข้างจะดีมาก มีการเจริ ญ

เติบโตเป็ นสองเท่ามาตลอดในแต่ละปี หรื อแทบจะทุกไตรมาส แต่ก็มีบางช่วงเช่นสงกรานต์ที่ผา่ นมามีการใช้รถมากขึ้น ก็ส่งผล
ให้กรมธรรม์เติบโตมากขึ้น เนื่องจากเป็ นกรมธรรม์ที่คดิ เบี้ยประกันภัยเฉพาะช่วงที่ใช้รถ ซึ่งถือว่าเป็ น flagship ของบริ ษทั ฯ
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

Combined ratio ของประกันเปิ ดปิ ด ต่ากว่าประกันแบบปกติ เท่าไหร่

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

Combined ration ของประกันภัยรถยนต์เปิ ดปิ ด อาจจะไม่ได้ต่ากว่า combined ratio ของ

ประกันภัยรถยนต์แบบปกติเท่าไร สาเหตุมาจาก combined ratio ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ค่าสิ นไหม ค่าคอมมิชชัน่ และค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน ซึ่งหากดูในภาพรวมจะไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อเข้าไปดูค่าใช้จ่ายในแต่ละตัว สาหรับประกันภัยเปิ ดปิ ด loss ratio
ค่อนข้างต่าเนื่องจากเป็ นการเลือกผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่รู้จกั บริ หารความเสี่ ยง ดูได้จากการที่มีความระมัดระวังในการจับจ่ ายใช้สอย
การบริ หารความเสี่ ยงจึงค่อนข้างดีกว่าทาให้ loss ratio ค่อนข้างดี แต่สาเหตุที่ทาให้ combined ratio ไม่ต่างกันมาก สาเหตุมาจาก
การที่บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้อยูใ่ นตลาด ซี่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่ง
[Type text]
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คิดว่าจะเป็ นในระยะสั้น หากเมื่อใดผูบ้ ริ โภครับรู ้และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคก็จะมาเลือกซื้ อประกันภัยเปิ ดปิ ดมาก
ขึ้น
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

บริ ษทั ฯ ตั้งเป้าหมาย Yield ของพอร์ตลงทุนเท่าใด

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

บริ ษทั ฯ ตั้ง return on investment ไว้ที่ประมาณ 2-3% ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

ใน 1-3 ปี ข้างหน้าในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น บริ ษทั ฯ เน้นลงทุนในส่วนใดมากขึ้น เช่น หุ้น

ทุน หรื อ fixed income เช่น REIT หรื อ bond (สั้นหรื อยาว) มากกว่า
ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเป็ นอานิสงค์ของธุ รกิจประกันภัยซึ่ งเป็ นธุ รกิจระดมเงินออมเป็ น

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

หลัก สาหรับสัดส่ วนมีการกาหนดอย่างชัดเจนจากระเบียบการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของสานักงาน คปภ. ทาให้แนวทางใน
การลงทุนของทุกบริ ษทั ประกันภัยก็จะไม่ต่างกัน ซึ่ งบริ ษทั ประกันภัยจะมีเรื่ องค่าสิ นไหมสารองค้างจ่าย สารองค่าสิ นไหม
สารองเบี้ยประกันภัย โดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัยเป็ นกรมธรรม์ระยะสั้น คือ 1 ปี ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนก็จะต้องเน้นการ
matching กับสภาพคล่องที่ตอ้ งจ่าย บริ ษทั ฯ เน้นที่การลงทุนในตลาดเงินฝาก
ไม่ มีผ้ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของบริ ษทั ฯ แล้ว และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับการรับรอง
จากผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อื่นๆ
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งบการเงินรวม
2564
2563
745.84
332.68
947.14
754.29
432.90
606.26
5,140.75
4,567.05
326.55
332.45
1,251.87
1,252.57

เปลี่ยนแปลงร้ อยละ
124.19
25.57
(28.59)
12.56
(1.77)
(0.06)
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รวมสินทรัพย์
8,845.05
7,845.30
12.74
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
5,461.60
5,023.16
8.73
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
355.75
459.78
(22.63)
อื่นๆ
1,226.85
1,016.60
20.68
รวมหนีส้ ิน
7,044.20
6,499.54
8.38
ส่ วนของเจ้ าของ
1,800.85
1,345.76
33.82
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2564 จานวน 8,845.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 999.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.7 จาก
ปี 2563 รายการสิ นทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413.1 ล้าน
บาท เบี้ยประกันภัยค้างรับ 947.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 192.8 ล้านบาท จากงานกรมธรรม์ประกันภัยทัว่ ไปที่ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกาหนด
รับชาระ และสิ นทรัพย์ลงทุนมี จานวน 5,140.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 573.7 ล้านบาท จากสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น
515.1 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2564 จานวน 7,044.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 544.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.4 จากปี
ก่อน รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 5,461.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.4 ล้านบาท เป็ น
ผลมาจากสารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย 2,123.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.7 ล้านบาท และสารองเบี้ ย
ประกันภัย 3,338.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวประกันภัยกลุ่มประกันภัยรถยนต์
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ สิ้ นปี 2564 จานวน 1,800.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.8
จากปี ก่อน โดยมีรายการส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ มีกาไรสะสมเพิ่มขึ้น 435.6 ล้านบาท มาจากกาไรจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น 483.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 60.6 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตรา
สารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 36.2 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะตลาดมีปรับตัวดีข้ นึ
บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต ราส่ วนเงิ น กองทุ น ต่ อ เงิ น กองทุ น ที่ ต้อ งด ารงตามกฎหมายสู ง กว่ าเกณฑ์ม าตรฐานของสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กาหนด และใช้เป็ นมาตรการสาคัญในการกากับดูแล
ธุ รกิ จขององค์ก ร เพื่อให้การประกอบธุ รกิ จดาเนิ นไปอย่างมั่นคง และมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี อตั ราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ ร้อยละ 332.40 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
ไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรื อคิดเป็ นประมาณ 2.77 เท่า
ในด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน บริ ษทั ฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต เป็ นครั้งที่ 2 ในเดือน มีนาคม 2565
คุณจีรพันธ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้
ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
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เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

เห็นด้วย 240,015,737 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผล
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 34 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็ นเงิน 30.3
ล้านบาท คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสารองของบริ ษทั ฯ มีเท่ากับจานวนที่กาหนดตามข้อบังคับ
จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารอง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในรอบปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้จานวน 484,631,685 บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา บริ ษทั ฯ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
(เจ็ดสิ บสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 212,100,000 บาท โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ในส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนาไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 43.77 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ซึ่ งเป็ นอัตราที่ เกิน
กว่านโยบายการจ่ ายเงินปันผล ที่กาหนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตราการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลย้อ นหลั ง 3 ปี เพื่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น จะได้ ใ ช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา โดยบริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ว ัน ที่
9 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2565

[Type text]

12

ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ครั้งที่ 29/2565 (ปี 2564)

ครั้งที่ 28/2564 (ปี 2563)

ครั้งที่ 27/2563 (ปี 2562)

กาไรสุ ทธิ (บาท)
484,631,685
78,439,615
116,088,489
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
1.60
0.26
0.38
จานวนหุ้น (หุ้น)
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
0.70
0.20
0.20
รวม จานวนปันผลจ่าย (บาท)
212,100,000
60,600,000
60,600,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ
43.77%
77.26%
52.20%
คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล พร้อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านในซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิ บสตางค์)
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 240,015,737 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิ ญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนิ นการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในปี 2565 มีกรรมการครบ
กาหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการ

3. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการ
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 พฤศจิ กายน 2564 ถึ งวันที่ 31
มกราคม 2565
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใด
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติแ ละเห็นว่ากรรมการซึ่ งครบ
กาหนดออกตามวาระในปี นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และมีความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ว่าเห็ นสมควรพิจารณาเสนอชื่ อ กรรมการซึ่ ง พ้นจากตาแหน่ งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้า มาด ารงต าแหน่ ง เป็ น
กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการ

3. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการหนึ่ งท่านมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิ ยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับ
ข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่ งที่ ส่งมาด้ วยหมายเลข 6 โดยประวัติของ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 3
สาหรับการเสนอชื่อ ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็ นเวลา 16 ปี 6 เดือน หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีวาระรวม 19 ปี 6 เดือนนั้น เนื่องจาก ดร.
พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาและทาให้การ
ดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ประกอบกับมี การปฏิ บตั ิ งานในฐานะกรรมการอิสระที่ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากคุณสุ เทพี อัศวะธนกุล ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ 4,725,384 หุ้น และคุณสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ 18,000
หุ้น เพื่อความโปร่ งใสในวาระนี้จึงของดออกเสี ยง
คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ่งวาระ
ให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสซักถาม
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ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ ประชุ ม ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่ามติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการรั บรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งตามวาระเป็ น
รายบุคคล
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็ นรายบุคคล
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
เห็นด้วย 240,009,437 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99992 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00008 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
เห็นด้วย 222,749,353 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.67 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 12,534,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.43 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง 4,725,384 เสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง
นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
เห็นด้วย 239,991,637 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง 18,000 เสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการอิสระใหม่ เข้ าแทนตาแหน่ งกรรมการอิสระเดิม
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจี รพันธ์ รายงานต่อที่ ประชุ ม ว่ าตามที่ น ายชลอ เฟื่ องอารมย์ อดี ตกรรมการอิ สระและประธานกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ได้ครบวาระและแจ้งไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 และบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผูใ้ ดดารงตาแหน่ งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่แทน
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ตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ว่างลง และพิจารณาแล้วเห็นว่า นางพูนทรัพย์ สกุณี เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่ต่างออกไป ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มให้คณะกรรมการประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ที่หลากหลาย
สร้ างมุ ม มองที่ แตกต่าง สร้ างประสิ ท ธิ ภาพในการท าหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี จึ งเสนอต่อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น พิจารณาอนุ มัติแต่ง ตั้ง นางพูนทรั พย์ สกุณี เป็ นกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนนายชลอ เฟื่ องอารมย์ โดยประวัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง
นี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดัง
ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองแล้วเห็นว่านางพูนทรัพย์ สกุณี มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางพูนทรัพย์ สกุณี เข้าเป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางพูนทรัพย์ สกุณี เข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางพูนทรัพย์ สกุณี เข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 240,009,637 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการรายงาน
ต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยให้พิจารณาตามความจาเป็ นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรั กษากรรมการที่มี
คุณสมบัติตามความต้องการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาเงินจานวน 5,000,000
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บาท มาจ่ายเป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ โดยจานวน 4,000,000 เป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ และ จานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่า
บาเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าบาเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
2. ค่าบาเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
3. ค่าบาเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
5. ค่าบาเหน็จกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)
จานวนกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
4. คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2565
4,000,000
9
1,000,000
3
3
3
3

ปี 2564
4,000,000
8
1,000,000
3
3
3
3

ปี 2563
4,000,000
9
1,000,000
4
4
3
3

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

* ไม่ มีค่าตอบแทนอื่น
คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าบาเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยที่เข้าร่ วมการประชุม พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสซักถาม
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ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าบาเหน็จกรรมการจานวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ โดยจานวน

4,000,000 บาท เป็ นค่าบาเหน็จกรรมการ และ จานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่าบาเหน็จกรรมการตรวจสอบ และอนุ มตั ิค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 240,009,637 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

- ไม่มี คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการรายงานต่อที่ประชุม
คุณปราณี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการพิจารณา แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 28 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ซึ่ งบัดนี้ ครบกาหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2565 โดยเสนอให้
1) นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรื อ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที่
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมทาหน้าที่ครบ 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5
รอบปี บัญชี ติดต่อกัน และขอเรี ยนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผูส้ อบบัญชี จากสานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีท้งั 3 ท่านได้นาส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกันหนังสื อเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที่
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ

4812

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์

4951

1 ปี
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
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นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 2,950,000 บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2565
1,370,000
1,020,000
180,000

ปี 2564
1,370,000
1,020,000
180,000

เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ
-

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯ สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
3. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
380,000
380,000
ณ 31 ธันวาคม
รวมทั้งสิ้นเป็ นเงิน
2,950,000 2,950,000
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีปี 2564 แล้วเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั

-

สานักงาน อีวาย จากัด มีผลงานที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ประกอบกับมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษทั ประกันภัยหลายแห่ง เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้มาตรฐานการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีความเป็ นอิสระ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีใน
ปี 2565 จานวน 2,950,000 บาท ถือว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
โดยกาหนดให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ
คุณปราณี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ้นมีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คือ นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ หรื อ

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ หรื อ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ ในปี 2565 โดย
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,950,000 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 240,009,637 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี -

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างและการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ประสงค์จะดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และลดข้อจากัดด้านการลงทุน สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริ หารความเสี่ ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
โดยที่วาระที่ 9.1 ถึงวาระที่ 9.4 เป็ นวาระเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ ง
ไม่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครั้งนี้ จะถือว่าวาระอื่นเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ อีก
วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานวาณิ ชธนกิจ-ด้านตลาดทุน
ผูแ้ ทนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด ที่ปรึ กษาทางการเงิน นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ และ
การดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ การขออนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การทาคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ การจัดตั้งบริ ษทั โฮลดิ้งส์ข้ นึ ใหม่ และการนา
หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยสาระสาคัญ
ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั
โฮลดิ้งส์ในรู ปแบบบริ ษทั มหาชนจากัด ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ไทยวิวฒั น์ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)” (“บริ ษทั โฮลดิ้งส์”) เพื่อทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั โฮลดิง้ ส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริ ษทั ฯ
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ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ และภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็ จสิ้น บริ ษทั
โฮลดิ้งส์จะดาเนินการยื่นขอนาหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นรู ปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน
บริ ษทั อื่น (Holding Company) จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพิม่ ความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิม่ ความสามารถในการแข่ งขันทางธุรกิจ และลดข้ อจากัดด้ านการลงทุน
การปรับโครงสร้างบริ ษทั ฯ ให้เป็ นรู ปแบบการประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
จะทาให้บริ ษทั โฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยาย
การลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั โฮลดิ้งส์
โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้
การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุ รกิจซึ่ งเป็ นบุคคล และ/
หรื อบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรื อมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริ ษทั โฮล
ดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผรู ้ ่ วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ ยง
จากการลงทุนของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง
อนึ่ ง การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ของบริ ษ ัท ฯ ในปั จ จุ บัน อยู่ ภ ายใต้ ก ารกากับ ดู แ ลของส านักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สานักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศสานักงาน คปภ. เรื่ อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งมีขอ้ จากัดต่าง ๆ อาทิเช่น
บริ ษ ัท ฯ ไม่ สามารถลงทุ น ในตราสารทุ น ในประเทศที่ อ อกโดยบริ ษ ัท จ ากัด ได้เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนตราสารทุ น ที่
ออกจาหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั จากัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจานวนตราสารทุนที่ออกจาหน่ายทั้งหมดของผูอ้ อกนั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสิ นทรัพย์บางประเภทตามที่
สานักงาน คปภ. กาหนด เช่น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
หรื อไม่ได้อยู่ระหว่างการดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้การขยายธุ รกิจหรื อการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั เป็ นไปอย่างจากัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริ ษทั โฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจากัด
ด้านการลงทุนดังกล่าวได้
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2. สามารถแบ่ งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ ยงทางธุรกิจได้ อย่ างชัดเจนการปรับโครงสร้างในลักษณะ
ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์จะทาให้บริ ษทั โฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดาเนิ นงานของแต่ละกลุ่มธุ รกิจได้อย่างชัดเจน และ
สามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจประกันวินาศภัย ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของ
บริ ษทั ฯ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน คปภ.
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้
3.1 บริ ษทั โฮลดิ้งส์สามารถบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
(Economics of Scale) และก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อกลุ่มธุ รกิ จ โดยตั้งหน่ วยงานเพื่อให้การสนับสนุ นแก่
บริ ษ ัท อื่ น ในเครื อ เช่ น การให้ บ ริ การด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การให้ บ ริ การด้านการบัญ ชี การเงิ น การ
ให้บริ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริ หารธุ รกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้การบริ หารงาน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งจะส่ งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นาไปสู่ ผลการดาเนินงานที่ดี
ให้กบั บริ ษทั โฮลดิ้งส์ในอนาคต
3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละธุ รกิจ เนื่ องจากแต่ละธุ รกิจสามารถกาหนดขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการ
กาหนดนโยบายและการบริ หารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีก
ทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดาเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่ งผล
ให้ผบู ้ ริ หารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดาเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่
ละธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และโปร่ งใส
ขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั โฮลดิ้งส์ในรู ปแบบบริ ษทั มหาชนจากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน
10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นเริ่ มแรกและมีสัดส่ วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริ ษทั โฮลดิ้งส์
จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่ วนนี้ ท้ งั หมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้ว
เสร็ จ
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริ ษทั โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริ ษทั โฮลดิ้งส์จะทา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ และทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
3. ภายหลัง จากสิ้ น สุ ด ระยะเวลารั บซื้ อหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท โฮลดิ้ งส์ จะดาเนิ นการยื่ นขอนาหุ้นสามัญของบริ ษทั
โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะถูกเพิก
ถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน
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ทั้งนี้ การดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้น ในวาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่ งรวมถึงการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง อย่างไรก็ตาม หากก่ อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีการแก้ไขข้อบังคับหรื อประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสี ยงที่จะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้การได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปด้วยคะแนนเสี ยง
ตามที่ขอ้ บังคับหรื อประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกาหนด ตามนัยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
3. บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ และเกี่ ยวกับการที่หลักทรั พย์ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่ยื่นขออนุ ญาตในครั้ งนี้ จะจดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการ
ยื่นคาขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา
อนุมตั ิการเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ ต่อไป
5. บริ ษทั โฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โฮลดิง้ ส์
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ที่มาตอบรับคาเสนอซื้อหุ้นของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรั บโครงสร้างการถื อหุ้นและการจัดการ ซึ่ งรวมถึ งการกากับดูแลกิ จการและการ
บริ หารงาน และการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 8 ในการนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 9 และความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพ ย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 10
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการของบริ ษทั ฯ เลขาที่ประชุมได้เรี ยนเชิญ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผูอ้ านวยการ ผูแ้ ทนจาก บริ ษทั
เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อผูถ้ ือหุ้น
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการปรั บโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ
และการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ การขออนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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การทาคาเสนอซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ การจัดตั้งบริ ษทั โฮลดิ้งส์ข้ ึนใหม่ และการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่จดั ตั้งขึ้น
ใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“รายการ”) เมื่อการเข้าทารายการเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่ตอบรับคาเสนอ
ซื้ อจะเปลี่ยนไปถือหุ้นในบริ ษทั โฮลดิ้งซึ่ งจะมีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่บริ ษทั ฯ โดยภายหลัง
การเข้าทารายการ บริ ษทั โฮลดิ้งจะเป็ นผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนที่ มีการตอบรั บคาเสนอซื้ อ และบริ ษทั โฮลดิ้งจะ
ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น ทั้งนี้ บริ ษทั โฮลดิ้งวางแผนการดาเนิ นธุ รกิจโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มธุ รกิจ ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น
อย่างไรก็ดี เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสิ นทรัพย์รวมของ Holding Company ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจหลัก
o ลงทุนในบริ ษท
ั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ้น > 25% ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริ ษทั รวมกัน
> 75% ของสิ นทรัพย์รวมของ Holding Company
o ลงทุนในบริ ษท
ั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริ ษทั รวมกัน > 25% ของสิ นทรัพย์รวมของ Holding
Company
2. กลุ่มธุรกิจอื่น
ลงทุนในบริ ษทั อืน่ ๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริ ษทั รวมกัน < 25% ของสิ นทรัพย์รวมของ Holding Company
สาหรับความเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ในส่ วนผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียน แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์
สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่ตอบรับคาเสนอซื้อ จะมีขอ้ ดี ดังนี้
o ผูถ้ ือหุ ้นยังคงถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
o มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ ้นในอนาคต
ทั้งนี้ จะมีขอ้ ด้อยที่ผถู ้ ือหุ้นควรพิจารณา ได้แก่ มีความเสี่ ยงหากผลการดาเนินงานของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ไม่เป็ นไป
ตามคาดการณ์
อย่างไรก็ดี สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่ไม่ตอบรับคาเสนอซื้อ จะมีขอ้ ดี ได้แก่ ไม่ได้รับความเสี่ ยงจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั โฮลดิ้งส์ อย่างไรก็ดี จะมีขอ้ ด้อยที่ผถู ้ ือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้
o ขาดสภาพคล่องในการซื้ อขายหลักทรัพย์
o ข้อจากัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
o ไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
o ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษท
ั ฯ ลดลง
กรณี ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นไม่อนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูถ้ ือหุ้น เนื่องจาก จะทาให้
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดาเนินการอื่นๆ ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างไรก็ตาม ในกรณี น้ ีอาจจะทาให้ผถู ้ ือหุ้นอาจเสี ยโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ ซึ่ง
รวมถึงผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบริ ษทั ฯ อาจสู ญเสี ยความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจใน
อนาคต
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นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบทางด้านภาษีต่อผูถ้ ือหุ้นนั้น ผูถ้ ือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น
เนื่องจากเป็ นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย อย่างไร
ก็ดี หากบริ ษทั ฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผูถ้ ือหุ้นที่ยงั คงถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
จะมีภาระภาษีจากกาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax)
สาหรับความเหมาะสมของอัตราและราคาของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เนื่องจากบริ ษทั โฮลดิ้งส์เป็ นบริ ษทั
ที่จดั ตั้งใหม่เพื่อเข้าทารายการในครั้งนี้ ด้วยเหตุน้ ี ผลการดาเนินงานของบริ ษทั โฮลดิง้ ส์ภายหลังจากการแลกหุ้นจะสามารถ
สะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ท้งั หมด อัตราการแลกหุ้น จึงอยู่
ที่อตั รา 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ ผูถ้ ือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการตอบรับคาเสนอซื้อ
ดังกล่าวเนื่องจากราคาเสนอซื้อจะเท่ากับราคาต้นทุนของผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย ดังนั้น อัตราและราคาที่ใช้ในการเลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์จึงมีความเหมาะสม
ดังนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจาก
1. อัตราการแลกหุ้นและราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้น มีความเหมาะสม
2. มีขอ้ ดีจากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เช่น ลดข้อจากัดในการลงทุนเพื่อการบริ หารจัดการเงินสดส่วนเกิน
ลดข้อจากัดในการประกอบธุรกิจอื่น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารความเสี่ ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่ม
ธุรกิจได้อย่างชัดเจน
3. แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะสิ้ นสุ ดการได้รับประโยชน์จากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยงั คงมีช่อง
ทางการระดมทุนอื่น เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ คาดว่า TVI จะยังคงสามารถดาเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคต
ได้ต่อไป
4. ผูถ้ ือหุ้นที่ตอบรับคาเสนอซื้อยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นควรพิจารณาข้อด้อยและความเสี่ ยงของการเข้าทารายดังกล่าวประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. มีข้นั ตอนการบริ หารงานภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเข้าทารายการของกลุ่มบริ ษทั โฮลดิ้งส์ที่เพิ่มขึ้น
2. ความเสี่ ยงจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั โฮลดิ้งส์จากธุรกิจอื่นที่จะขยายการลงทุนในอนาคต
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่ตอบรับคาเสนอซื้ อ อาจทาให้ผถู ้ ือหุ้น ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีขอ้ จากัด
ในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี และ ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ
ลดลง
4. ความเสี่ ยงในการทารายการไม่สาเร็ จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ควรอนุมตั ิ แผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ตอบรับคาเสนอซื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจสุ ดท้ายขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุ้นเป็ นสาคัญ
คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม
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มีผ้ถู ือหุ้นสอบถามดังนี้
คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

เหตุใดจึงจากัดขนาดของธุรกิจใหม่ที่ไม่เกิน 25% อยูบ่ นข้อจากัดอะไร หากธุรกิจใหม่ที่เข้าลงทุน

เป็ นธุรกิจที่ดีมาก เติบโตสู ง ทาให้ขนาดธุรกิจเกิน 25% จะเกิดอะไรขึ้น
คุณปิ่ นมณี เมฆมัณทนา

สัดส่วนร้อยละ 25 เป็ นอัตราส่วนที่บริ ษทั กาหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพย์บริ ษทั โฮลดิ้งส์ สามารถลงทุนในบริ ษทั อื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักทุกบริ ษทั รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของ
สิ นทรัพย์รวมของ Holding Company อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั ที่คาดว่าจะไปลงทุนเป็ นธุรกิจที่ดี มีแนวโน้มเติบโต และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี บริ ษทั ก็สามารถลงทุนในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 25 ได้ ซึ่งในอนาคตบริ ษทั ดังกล่าวก็จะถูกนับรวมเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั โฮลดิง้ ส์
คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

กรุ ณายกตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมให้เห็นถึงความจาเป็ นในการปรับโครงสร้างครั้งนี้และธุรกิจใหม่ที่

จะลงทุนภายใต้ Holding ที่ไม่สามารถลงทุนภายใต้โครงสร้างเดิมได้ และคาดหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิม่ เท่าไหร่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานคปภ. ดังนั้น ใน

การลงทุนต่างๆ ของบริ ษทั จึงอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนด อาทิเช่น ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริ ษทั จากัดได้
เกินร้อยละ 10 ของจานวนตราสารทุนที่ออกจาหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั จากัดนั้น หรื อบริ ษทั ฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจานวนตราสารทุนที่
ออกจาหน่ายทั้งหมดของผูอ้ อกนั้น เป็ นต้น ส่งผลให้บริ ษทั มีขอ้ จากัดด้านการลงทุน ดังนั้น การปรับโครงสร้างบริ ษทั ให้เป็ น
Holding Company ในครั้งนี้จะช่วยลดข้อจากัดด้านลงทุนและทาให้บริ ษทั มีความคล่องตัวในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับประกันวินาศภัยและธุรกิจอื่นๆ โดยไม่กระทบต่อ CAR Ratio ของ TVI

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 12 เดือน

ข้างหน้า บริ ษทั ยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจใดๆ แต่การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็ นการเตรี ยมความพร้อม กรณี บริ ษทั มีโอกาส
ด้านการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทาให้บริ ษทั สามารถดาเนินการได้ทนั ทีโดยไม่เสี ยโอกาส ซึ่งการพิจารณาลงทุน
ในแต่ละครั้งจะมีการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการลงทุนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริ ษทั ซึ่งธุรกิจที่บริ ษทั คาดว่า
จะไปลงทุนจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั อย่างแน่นอน และจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจ
ประกันภัยของบริ ษทั เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั มีความเชี่ยวชาญ
คุณสุ ทธิรัตน์ อาชิดา

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้างครั้งนี้ท้งั ในส่วนของการจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้

ความเห็น การทาคาเสนอซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็ นเงินเท่าไหร่ หากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างแล้ว
มูลค่าเพิ่มจากธุรกิจใหม่คดิ เป็ นอัตราผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ ต่อปี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

การปรับโครงสร้างบริ ษทั ในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณปี ละ 10 ล้านบาทซึ่ง

เป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่หากมองโอกาสทางธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้าง
เป็ น Holding Company แล้ว บริ ษทั มีความมัน่ ใจว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนของบริ ษทั โฮลดิ้งส์และการบริ หารกระแสเงิน
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สดส่วนเกินของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ในอนาคต จะทาให้บริ ษทั โฮลดิ้งส์มีผลตอบแทนที่ดีและคุม้ กับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ทางบริ ษทั ยังไม่สามารถประมาณการเป็ นอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนได้ เนื่องจากยังไม่มีแผนที่จะลงทุนใน
โครงการหรื อธุรกิจใดในช่วงอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งหากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ประสบความสาเร็ จ ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือ
หุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริ ษทั โฮลดิ้งส์สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน TVI ได้ตามแผนการปรับ
โครงสร้างในครั้งนี้ หากบริ ษทั โฮลดิ้งส์มีแผนการลงทุนที่แน่นอน ก็จะดาเนินการแจ้งเรื่ องการลงทุนให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างแน่นอน
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

เห็นด้วย 240,014,337 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99998 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 56 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00002 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง - ไม่มี วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการรายงาน
ต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
เนื่องจากภายหลังการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดของบริ ษทั ฯ แล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษทั โฮลดิ้งส์ จะดาเนินการขออนุญาตนาหลักทรัพย์
ของบริ ษทั โฮลดิ้งส์ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
อนึ่ง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 8
และรายละเอียดแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
หมายเลข 11 นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอ
เพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 12
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คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมี
โอกาสซักถาม
มีผ้ถู ือหุ้นสอบถามดังนี้
โดยส่วนตัวสนับสนุนการเปลี่ยนเป็ น holding ครับ แต่เนื่องจาก TVI มีผถู ้ ือหุ้นรายย่อยจานวนมาก
และบางท่านเป็ นผูส้ ู งอายุทาให้อาจจะพลาดข่าวสาร ทาให้อาจมีบางส่วนตกหล่นหรื อลืมแลกหุ้นในเวลาที่ กาหนด การเพิกถอน
คุณอรรถพล ธรรมานนท์

หุ้นทันทีหลังแลกหุ้นอาจจะกระทบกับผูล้ งทุนกลุ่มนี้ ตรงนี้จึงมีขอ้ เสนอแนะว่า เป็ นไปได้หรื อไม่ ถ้าทาง TVI จะมีการซื้ อขาย
ซักระยะเวลาหนึ่ งก่อนเพิกถอนหลังจากแลกหุ้น และ/หรื อ ให้ทาง holding รับซื้ อหุ้น TVI จากกลุ่มตกหล่นในส่ วนนี้ ในช่วง
ระยะเวลานึง โดยอาจจะซื้อคืนในราคา discount 10-20% จากราคาตลาด แล้วค่อย delist ออกจากตลาด
คุณปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการซื้อขายก่อนการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากทาโดยผ่านการจัดทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งบริ ษทั มีการกาหนดระยะเวลาทาคาเสนอซื้อจานวน 45 วันทาการ ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามเกณฑ์
ของการทาคาเสนอซื้อ และคาดว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอต่อการตัดสิ นใจและดาเนินการแลกหุ้นของผูถ้ ือหุ้น
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 237,987,837 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.15 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง 2,031,056 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.85 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและ
การจัดการ
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการ
รายงานต่อที่ประชุม
คุณจี รพันธ์ รายงานต่อที่ประชุ มว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถื อหุ้นและการจัดการซึ่ งจะมี
บริ ษทั โฮลดิ้งส์ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดย
เพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับกลไกการกากับดู แลบริ ษทั ย่อ ยและบริ ษทั ร่ ว มที่ ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัทโฮลดิ้ง ส์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 5/1 การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและ
กลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษทั ใหญ่ เข้ าไปลงทุน
ข้อที่ 32/1. ข้อบังคับในหมวดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การ
บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการนี้ “บริ ษทั ใหญ่” มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และ “บริ ษทั ย่อย” และ “บริ ษทั ร่ วม” หมายถึง บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กาหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่ งมี
ขนาดรวมกันเป็ นไปตามข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับตามความในหมวดนี้กาหนดให้การทารายการหรื อการดาเนินการใด ๆ ซึ่งมีนยั สาคัญหรื อมีผลต่อ
ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และ/หรื อ บริ ษ ัท ใหญ่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ จ ะต้อ งได้รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) ให้กรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการจัดการให้
มีการประชุมกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ใหญ่และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) พิจารณาอนุมตั ิเ รื่ องดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ใน
การนี้ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะขออนุมตั ิน้ นั ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คณะกรรมการตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผลใช้บงั คับตราบเท่าที่บริ ษทั ใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกาหนด หรื อมีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ทั้งนี้ คานิยามของอานาจควบคุมกิจการเป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อที่ 32/2. การทารายการหรื อดาเนินการใด ๆ ของบริ ษทั ในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี )
(1) เรื่ องที่จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ ก่อนที่บริ ษทั จะเข้าทารายการ
(ก) การแต่งตั้งหรื อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั (“กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่”) เว้นแต่ขอ้ บังคับฉบับนี้ หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่จะได้
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทัว่ ไปและดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ได้ตามแต่ที่กรรมการผูแ้ ทนบริ ษทั ใหญ่ราย
ดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรื อเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคลที่มี
รายชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนไม่ มี ล ักษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/
หรื อทุนชาระแล้วของบริ ษทั ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถ้ ือหุ้น หรื อดาเนินการอื่นใดอัน จะเป็ นผลให้สัดส่ วน
การใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง
เกินกว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้นหรื อสัดส่ วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งให้คณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่อนุมตั ิ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดรายการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) เว้นแต่เป็ นกรณี ที่อยูใ่ นแผนธุรกิจหรื องบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งได้รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่แล้ว
(ค) การพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ น
กรณี ที่บริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
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(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่ องที่มีนยั สาคัญตามข้อ32/2(2) (ก) ซึ่งต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
(จ) การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้กาหนดไว้ในอานาจอนุมตั ิตาม
สายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริ ษทั ที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่แล้ว
รายการตั้งแต่ขอ้ 32/2 (1)(ฉ) ถึง 32/2 (1)(ณ) นี้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั
และก่อนที่กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั จะออกเสี ยงในเรื่ องดังต่อไปนี้ กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ใหญ่รายดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใหญ่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณ
ขนาดรายการที่ บ ริ ษ ัทเข้าทารายการเปรี ย บเที ย บกับลักษณะและ/หรื อ ขนาดตามงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัทใหญ่ (โดยนา
หลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่ ได้กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ
(ฉ) กรณี ที่บริ ษทั ตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ใหญ่หรื อบริ ษทั หรื อ รายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.) การโอน หรื อสละสิ ทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิ ทธิเรี ยกร้องที่มีต่อผูท้ ี่ก่อความเสี ยหายแก่
บริ ษทั
2.) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
3.) การซื้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั
4.) การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการของบริ ษทั กับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
5.) การเช่าหรื อให้เช่าซื้อกิจการหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ช) การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ให้
ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรื อการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจานวนที่มีนยั สาคัญและ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ใหญ่
(ซ) การเลิกกิจการของบริ ษทั
(ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
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(2) เรื่ องที่จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ก่อนที่บริ ษทั จะเข้าทารายการ
(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน
ของบริ ษทั ใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และ/หรื อการจ่ายเงินปันผล
ของบริ ษทั และ/หรื อสิ ทธิของบริ ษทั ใหญ่ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เป็ นต้น
(ข) กรณี ที่บริ ษทั ตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ใหญ่หรื อบริ ษทั หรื อ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องเป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษทั เข้า
ทารายการเปรี ยบเทียบกับลักษณะและ/หรื อขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของ
รายการตามที่ กาหนดไว้ในประกาศที่ เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/
หรื อทุนชาระแล้วของบริ ษทั ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิมของผูถ้ ือหุ้น หรื อการดาเนินการอื่นใด เป็ นผลให้สัดส่ วน
การใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่าสัดส่ วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่ งใช้บงั คับกับบริ ษทั อันมีผลทาให้บริ ษทั ใหญ่ไม่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อเมื่อ
คานวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ตอ้ งอนุมตั ิ ทั้งนี้ ต้องเป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณขนาดของ
รายการเปรี ยบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย
อนุโลม)
(ง) การเลิกกิจการของบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องเป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการของบริ ษทั ที่จะเลิกนั้น
เปรี ยบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของ
บริ ษทั ใหญ่
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษทั เข้าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของ
บริ ษทั ใหญ่ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
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ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
รายการตั้งแต่ขอ้ 32/2 (2)(ฉ) ถึง 32/2 (2)(ช) นี้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั
จะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ นของบริ ษทั ใหญ่ เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวก่ อน ทั้งนี้ ต้องเป็ นกรณี ที่เมื่ อคานวณขนาด
รายการที่บริ ษทั เข้าทารายการเปรี ยบเทียบกับลักษณะ และ/หรื อ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ (โดยนาหลักเกณฑ์การ
คานวณขนาดของรายการตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้
คือ
(ฉ) กรณี ที่บริ ษทั ตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ใหญ่หรื อบริ ษทั หรื อ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) การโอน หรื อสละสิ ทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิ ทธิเรี ยกร้องที่มีต่อผูท้ ี่ก่อความเสี ยหายแก่
บริ ษทั
2) การขาย หรื อ โอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
3) การซื้อ หรื อ การรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั
4) การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการของบริ ษทั กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
5) การเช่าหรื อให้เช่าซื้อกิจการ หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ช) การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ให้ตอ้ งรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรื อการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจานวนที่มีนยั สาคัญ และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ใหญ่ หรื อระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอื่นภายในกลุ่มของ
บริ ษทั ใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทาได้ โดยไม่ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อที่ 32/3. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อหรื อแต่งตั้งโดยบริ ษทั ใหญ่มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกันของบริ ษทั
ตลอดจนการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น ที่ มี นัย ส าคัญ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ใหญ่ ท ราบโดยครบถ้ว น ถู ก ต้อ ง และภายใน
กาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด อนึ่ ง ให้คณะกรรมการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ใหญ่พิจารณาการเข้าทารายการ
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ระหว่างกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั โดยนาประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
(2) เปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสี ยของตนไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในส่วนที่
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกรรมใด ๆ ในธุ รกิ จอื่นใด ที่ อาจคาดหมายได้ว่าจะก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่ น
(Conflict of Interest) กับบริ ษทั ใหญ่ และ/หรื อบริ ษทั ต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่
มอบหมายภายใต้กาหนดเวลาที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มีหน้าที่แจ้งเรื่ องดังกล่าวให้คณะกรรมการของ
บริ ษทั ใหญ่ทราบภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริ ษทั ใหญ่กาหนดเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นหรื ออนุมตั ิใด
ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั เป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่ อหรื อแต่งตั้งโดยบริ ษทั ใหญ่ ต้องไม่มีส่วนร่ วมอนุมตั ิใน
เรื่ องที่ตนเองมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้งั ทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย
อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี้ซ่ ึ งเป็ นผลให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อหรื อแต่งตั้งโดยบริ ษทั
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าว ได้ รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึง
ได้รั บ ตามปกติ หรื อ เป็ นเหตุ ใ ห้ บ ริ ษ ัทหรื อ บริ ษทั ใหญ่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หาย ให้ สัน นิ ษ ฐานว่ าเป็ นการกระท าที่ ข ัด แย้ง กับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ/หรื อของบริ ษทั ใหญ่โดยมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ใหญ่และ/หรื อบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ใหญ่และ/หรื อบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ น
การฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่ วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริ ษทั ใหญ่ผา่ นรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนหรื อไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรื อ
นาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี ดงั กล่าวในกรณี ที่บริ ษทั ใหญ่ร้องขอ
(4) เข้าชี้แจงและ/หรื อนาส่งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้แก่บริ ษทั ใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตาม
ความเหมาะสม
(5) เข้าชี้แจงและ/หรื อนาส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ในกรณี ที่บริ ษทั ใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญ
ใด ๆ
(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และระบบป้องกันการ
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ทุจริ ตที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพรัดกุมเพียงพอที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าการดาเนิ นการต่าง ๆ ของบริ ษทั จะเป็ นไปตามแผนงาน
งบประมาณ นโยบายของบริ ษทั ใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั ได้อย่างแท้จริ ง เพื่อป้ องกันการทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่ จาเป็ น รวมทั้งควรจัดให้มี
ระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริ ษทั มีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่สามารถรับรู ้ขอ้ มูลของบริ ษทั ใน
การติดตามดูแลเรื่ องระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง ระบบป้องกันการทุจริ ต ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
การกระทาการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และการทารายการที่ มีนัยสาคัญของบริ ษทั ได้อย่าง
เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่ าวในบริ ษทั โดยมี ที มงานผู ้
ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระและ/หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มี
การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบงานที่จดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้างหรื อผูร้ ับมอบหมายของบริ ษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ใหญ่และ/หรื อบริ ษทั ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่
หรื อทางอื่นใดที่มีหรื ออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ใหญ่และ/หรื อบริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่ว่า
ทางตรงและ/หรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ข้อที่ 32/4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั จะกระทาธุรกรรมกับบริ ษทั ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ตามแต่ขนาดรายการที่คานวณได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ หรื อเป็ นไปตามหลักการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่อนุมตั ิไว้แล้ว
พร้อมกับการเพิ่มเติมข้อบังคับ ขออนุมตั ิการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ มอบหมาย มีอานาจ
ในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์
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คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และขออนุมตั ิการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ มอบหมายอานาจ
ในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาส
ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
การถื อหุ้นและการจัดการ และอนุ มัติการมอบหมายให้บุคคลที่ กรรมการผูม้ ี อานาจของบริ ษทั ฯ มอบหมาย มี อานาจในการ
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 240,018,837 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99998 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง 56 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 0.00002 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

วาระ 9.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจซึ่งเกี่ยวข้ องกับแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
เลขาที่ประชุม เรี ยนเชิญ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดาเนินการรายงาน
ต่อที่ประชุม
คุณจีรพันธ์รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือเพื่ออนุมตั ิการมอบอานาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนิน
การที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1.

กาหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การขอ
อนุญาตและการดาเนินการใด ๆ
2. เข้าทา ลงนาม เจรจา กาหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรื อสัญญาใด ๆ
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานของรัฐ หรื อบุคคลหรื อองค์กรใด ๆ
4. ดาเนินการขออนุญาตเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ
น าหุ้ น ของบริ ษ ัทโฮลดิ้ง ส์ เข้า เป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
5. กระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแล้วเสร็ จ
คุณจีรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการมอบอานาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 240,014,337 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง 56

- ไม่มี เสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขาที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอืน่ ๆ เพื่อพิจารณาหรื อไม่ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถาม
มีผ้ถู ือหุ้นสอบถามดังนี้
คุณสากล สุ ขวาณิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์ สิทธิสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย บริ ษทั มีแนวทางดูแลพนักงานในช่วง
โควิด-19 อย่างไรบ้าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ในช่วงแรกของการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาเรื่ องการฉี ดวัคซี น

บริ ษทั ฯ มีการดาเนินการอย่างเต็มที่ ที่จะทาให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานได้รับการฉี ดวัคซี นในสัดส่ วนเป็ นอันดับ
ต้น ๆ ขององค์ก รทั่ว ไป โดยร่ ว มกับกระทรวงแรงงานและกรุ งเทพมหานครซึ่ งร่ ว มกับ วชิ ร พยาบาล จัด ให้พ นัก งานและ
ครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีน
ในส่ ว นพนั ก งานที่ ติ ด เชื้ อ COVID-19 ในช่ ว งที่ ส ายพัน ธ์ เ ดลต้า ระบาดและต้อ งพัก รั ก ษาตัว ที่ บ้า น เนื่ อ งจาก
สถานพยาบาลไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ ได้จดั อุปกรณ์จาเป็ นสาหรับการรักษารวมถึงเครื่ องให้ออกซิเจนให้กบั พนักงานที่จาเป็ น และ
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บริ ษทั ฯ ได้รับความรู ้จากนายแพทย์จากกรมควบคุมโรคฯ ทาให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ได้รับความรู ้ในการป้องกันและได้รับการ
รักษาอย่างเหมาะสมในกรณี ที่ติดเชื้อ ณ วันนี้บริ ษทั ฯ ก็มีการระมัดระวังการแพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการตรวจ ATK
ก่อนเข้าอาคารในวันจันทร์ และพฤหัสบดี ซึ่ งบริ ษทั ฯดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นการ Work From
Home ลดการทางานใน Office
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เป็ นธุ รกิ จให้บริ การไม่สามารถที่ จะหยุดการให้บริ การได้ ในช่ วงที่ มีการระบาดหนัก บริ ษทั ฯ
สามารถให้พนักงาน Work From Home ได้เกือบ 100% พนักงานกว่า 80% Work From Home บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมระบบ IT เพื่อ
ให้บริ การ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน และให้บริ การผูเ้ อาประกันภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณสากล สุ ขวาณิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์ สิทธิสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย บริ ษทั ฯ มีแผนส่งไม้ตอ่ หรื อคัดสรร
บุคคลภายนอกและภายในมารับตาแหน่งกรรมการใหม่ๆบ้างไหม
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

การส่งไม้ต่อ รวมถึงการคัดสรรบุคคลภายนอกเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างมาก บริ ษทั มี

แผนเรื่ องการสื บทอดตาแหน่ง โดยมีทีมบริ หารใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการบริ หารที่เปลี่ยนแปลง บริ ษทั ฯ ต้องรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความยัง่ ยืนให้กบั ผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั ฯ
คุณธีรพงศ์ สุ วะนาคะ

ในกรณี ที่รถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้ามาใช้งานในประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อ

บริ ษทั หรื อไม่ อย่างไร และมีแผนรองรับอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

คาถามนี้มีมากในอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะในประเทศไทย ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่าง

ในประเทศเยอรมันประเด็นนี้ ก็เป็ นสิ่ งที่เป็ นห่ วงกัน แต่ตอ้ งทาความเข้าใจว่ากรณี เกิดอุบตั ิเหตุ ผูใ้ ช้รถก็ยงั คงต้องรับผิดตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ทาให้กรมธรรม์ยงั คงต้องมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณี รถยนต์ไปทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แม้กระทัง่ รถที่ขบั เคลื่อนโดยอัตโนมัติ ก็อาจจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ จึงเป็ นสิ่ งที่
บริ ษทั ฯ จะต้องพิจารณาหากในอนาคตรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ จะต้องพิจ ารณาว่า
จะออกกรมธรรม์อย่างไรให้สอดคล้องกับนวัตกรรม
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

สัดส่วนของประกันเปิ ดปิ ดคิดเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ ของพอร์ตประกันรถยนต์ และตั้งเป้าไว้

ว่าจะเป็ นเท่าไรของพอร์ต
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

สัดส่วนประกันภัยรถยนต์เปิ ดปิ ด ต้องแยกเป็ น 2 ส่วน เบี้ยประกันภัยรถยนต์เปิ ดปิ ด อาจ

ยังไม่มาก เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์เปิ ดปิ ด เป็ นเบี้ยประกันภัยตามการใช้รถ ทาให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยไม่สูง แต่ปริ มาณ
กรมธรรม์มีสัดส่ วนการเจริ ญเติบโตมาก จากสถานการณ์ของ COVID-19 ผูบ้ ริ โภคมี ความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
บริ ษทั ฯ ตั้งเป้าหมายอยากให้สัดส่วนของประกันรถยนต์เปิ ดปิ ด อยูท่ ี่ 20 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ทการประกันภัยของบริ ษทั ฯ
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

ในส่วนการลงทุนมีการตั้ง ROI 2-3 เปอร์เซ็นต์ ทาไมถึงตั้งเป้าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ

ผูเ้ ล่นรายอื่นที่จดทะเบียนในตลาดที่ทาได้ 4-5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวทางอย่างไร ที่จะเพิ่ม ROI ในส่วนนี้หรื อไม่
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ROI ที่ต้ งั ไว้ในอัตรา 2-3 เปอร์ เซ็นต์ เป็ น ROI ของประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึ่ งมีนโยบาย

การลงทุนแบบอนุ รักษ์นิยม ตามข้อ จากัดเรื่ องการลงทุนของหน่ วยงานกากับดูแล เนื่ องจากหลักของธุ รกิจประกันภัย มีหลัก
สาคัญที่จะต้อง match ให้ได้กบั ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งอาจจะขัดกับหลักการลงทุน เรื่ อง high risk
high return ซี่ งในอนาคตหากเป็ น Holdings คาดว่าจะมีการทา Return on Investment ได้ดีกว่า เนื่ องจากมีความยืดหยุ่นในการ
ลงทุนมากกว่า
คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

ขณะนี้ บ.ประกันภัย ได้มีการขึ้นเบี้ยประกันในส่วนใดบ้างหรื อยัง เพื่อชดเชย loss ที่เกิด

จาก covid (ซึ่งอาจจะเป็ นส่วนน้อยของ TVI) และเงินเฟ้อที่กาลังเพิม่ ขึ้น บริ ษทั มีแผนรับมืออย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

การขึ้นเบี้ยประกันภัยบริ ษทั ฯ อาจไม่ได้คดิ เป็ นจานวนเงิน บริ ษทั ฯต้องหาแนวทาง

จัดการความเสี่ ยง เนื่องจากหากคิดเป็ นจานวนเงิน เบี้ยประกันภัยต่อรถแต่ละคันอาจจะลดน้อยลง แต่การบริ หารความเสี่ ยงโดย
การเลือกภัยที่เหมาะสมกับรถแต่ละประเภท เป็ นสิ่ งที่สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อมากกว่าการปรับ
ขึ้นเบี้ยประกันภัยแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจากผลการดาเนินการงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีการนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ และมาใช้เป็ นแนวทางในการคิดกรมธรรม์เพื่อจะตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของบริ ษทั ส่วนความเสี ยหาย
จาก COVID-19 เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับประกันภัยไว้ไม่มากจึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการจากส่วนนี้
คุณอรรถพล ธรรมานนท์

ผลประกอบการของบริ ษทั ย่อยของ TVI ในประเทศลาวตอนนี้เป็ นอย่างไรบ้าง ทั้ง

แนวโน้มการเติบโต และสามารถสร้างกาไรแล้วได้หรื อไม่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

เนื่องจากความไม่แน่นอนของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ ระบาด ส่งผลให้การเข้า

ไปดาเนินการและเก็บข้อมูลต่างทาได้ยาก บริ ษทั ฯ จึงได้ลดขนาดการดาเนินการของ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ ประกันภัย จากัด ซึ่ งการ
ลดขนาดการดาเนินการก็ส่งผลต่อผลประกอบการด้วย อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการก็คือค่าเงินของประเทศลาว ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่มีสาระสาคัญเพราะว่าเป็ นเพียงส่วนประกอบของผลประกอบการในระยะยาวของบริ ษทั
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
เลขาที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ ผา่ นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน
14 วัน หลังจากวันประชุมนี้ หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่เข้าร่ วมประชุมมีความเห็นต้องการแก้ไขสามารถแจ้งเลขานุ การบริ ษทั ได้
ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไขจะถือว่าท่านผูถ้ ือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว
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จากนั้นเลขาที่ประชุมได้เรี ยนเชิญให้ ท่านประธานกรรมการกล่าวปิ ดประชุม
ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 29/2565 นี้ ได้ดาเนินการมาครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคาถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุ้น
ทุกท่านที่ได้เข้าร่ วมประชุม และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
เนื่องจากหลังการเปิ ดประชุมแล้วยังคงมีผถู ้ ือหุ้นมาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ เติมและมีผถู ้ ือหุ้นออกจากระบบการประชุม
จึงทาให้จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะแทน
ผูถ้ ือหุ้น จานวน 38 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 240,018,893 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 79.21 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ปิ ดประชุมเวลา 16.40 น.
ลงชื่อ
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง
( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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