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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
เข้าพเจ้าบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อ
ไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้นำาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติรายการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน 1,326,518,451 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน 1,326,518,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำานวน 1,081,754,992 บาท คิด
เป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
ที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท
เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2
(TSI-W2)(อายุ 3 ปี ครบกำาหนดใช้สิทธินับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิโดยมีกำาหนดวันใช้สิทธิ
ครั้งเดียวในวันครบกำาหนดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันครบ
กำาหนดครั้งสุดท้ายของการใชสิทธิของ TSI-W2 จำานวน 223,430,125 หุ้น และการจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ในปี 2561 จำานวน 21,333,334 หุ้น
1.2 พิจารณาอนุมัติลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง
จะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท คิดเป็นหุ้น
สามัญจำานวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำานวน 540,877,496 บาท
โดยมีจำานวนหุ้นสามัญคงเดิมเท่ากับ 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อหักลบส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ส่งผลให้ฐานะการเงินของ
บริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุน
ชำาระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท ซึ่งเป็นการลดทุนที่
สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินการขยายธุรกิจ และปรับปรุงผลการดำาเนินงานของบริษัทในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น
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1.3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในจำานวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจำานวน 540,877,496 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำานวนไม่เกิน 2,488,036,481
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 1,784,895,736.50
บาท โดยแบ่งเป็น 1)การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวม
เป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 3,245,264,976 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 2) การออกหุ้น
สามัญจำานวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจำานวน
1,081,754,992 บาท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป บน
มูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อ
หุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท
จากจำานวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497 หุ้น) เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Gen
eral Mandate by Right Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากการลด
มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 540,877,496 บาท แล้ว
1.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (General Mandate by Right Offering) ในจำานวนไม่เกิน 324,526,497 บาท คิดเป็นหุ้น
สามัญจำานวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนชำาระแล้วจำานวน 1,081,754,992 บาท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มี
การเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภาย หลังจากการลด
มูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท จากจำานวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียน
จำานวนไม่เกิน 1,784,895,736.50 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 3,569,791,473 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลัง
การจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1.3 (โปรดพิจารณา
“สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2” ประกอบการพิจารณาแบบรายงานการเพิ่มทุน)
กรณีการเพิ่มทุนแบบกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

แบบกำาหนด
วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน

แบบมอบอำานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จำานวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)

หุ้นสามัญ

ไม่เกิน
2,163,509,984

0.50

ไม่เกิน
1,081,754,992

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

ไม่เกิน
324,526,497

0.50

ไม่เกิน
162,263,248.50

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม

จำานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ไม่เกิน
1 หุ้นสามัญ
2,163,509,984 เดิม ต่อ 2 หุ้น
สามัญใหม่

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชำาระ
เงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

ไม่ต่ำากว่า มูลค่า
ระหว่างวัน
โปรดพิจารณา
ที่ตราไว้ที่ 0.50
ที่ 3 ตุลาคม
หมายเหตุด้าน
บาท และ ราคา
2562 ถึงวัน
ล่าง
ตลาด (ราคา
ที่ 9 ตุลาคม
้
ถัวเฉลี่ยถ่วงนำา 2562 (รวม 5 วัน
หนักย้อนหลัง
ทำาการ)
7 – 15 วัน ก่อน
วันกำาหนดราคา
เสนอขาย) หรือ
ราคาจากการ
สำารวจความ
ต้องการซื้อหลัก
ทรัพย์ (Book
Building) หรือ
ราคาที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ประชาชน

-

-

-

-

-

บุคคลใด ๆ

-

-

-

-

-

เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร

-

-

-

-

-

รวม

ไม่เกิน
2,163,509,984

-

-

-

-
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หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน 1,326,518,451 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำานวน
1,326,518,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำานวน 1,081,754,992 บาท คิด
เป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้ง
ที่ 2 (TSI-W2) (อายุ 3 ปี ครบกำาหนดใช้สิทธินับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิโดยมีกำา
หนดวันใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบกำาหนดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน
2561 ซึ่งเป็นวันครบกำาหนดครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิของ TSI-W2 จำานวน 223,430,125
หุ้น และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ในปี 2561 จำานวน
21,333,334 หุ้น
2) พิจารณาอนุมัติลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น
หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัทลดลงจาก
1,081,754,992 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้
ละ1.00 บาท เป็นจำานวน 540,877,496 บาท โดยมีจำานวนหุ้นสามัญคงเดิมเท่ากับ
1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อหักลบส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ส่งผลให้ฐานะการเงิน
ของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งเป็นการลดทุนที่
สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำาเนิน
งานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน การขยายธุรกิจ และปรับปรุงผลการดำาเนิน
งานของบริษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการ
เปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทาง
บัญชีเท่านั้น
3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำานวนไม่เกิน 1,081,754,992 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำานวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 1,622,632,488 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)
จากมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 540,877,496 บาท เรียบร้อยแล้ว)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดสรรในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยปัดเศษของหุ้นทิ้ง และ
มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดราคาจัดสรรที่ไม่ต่ำากว่า มูลค่าที่ตรา
ไว้ที่ 0.50 บาท และ ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักย้อนหลัง 7 – 15 วัน ก่อนวัน
กำาหนดราคาเสนอขาย ) หรือ ราคาจากการสำารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book
Building) หรือ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
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-

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ข้างต้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

-

กำาหนดให้วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นวันที่ใช้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date)

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามราย
ละเอียดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
2.1.1 การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำาหน่ายไม่ได้
2.2 แบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ประเภทหลัก
ทรัพย์

จำานวนหุ้น

ร้อยละต่อ
ทุนชำาระแล้ว1/

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม

หุ้นสามัญ

ไม่เกิน
324,526,497

ไม่เกินร้อยละ
30

โปรดพิจารณา
หมายเหตุด้าน
ล่าง

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

-

-

-

-

ประชาชน

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

บุคคลในวงจำากัด
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หมายเหตุ: 1/ ร้อยละต่อทุนชำาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General
Mandate
2/
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
1) อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(General Mandate by Right Offering) ในจำานวนไม่เกิน 324,526,497 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ
จำานวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว จำานวน 1,081,754,992
บาท ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้
ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50
บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท จากจำานวนหุ้น
ไม่เกิน 324,526,497 หุ้น) โดยปัดเศษของหุ้นทิ้ง ทั้งนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

-

มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ช่วงเวลาที่จัดสรร
อัตราการจัดสรร และราคาการจัดสรรที่ไม่ต่ำากว่า มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท และ ราคาตลาด
(ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักย้อนหลัง 7 – 15 วัน ก่อนวันกำาหนดราคาเสนอขาย ) หรือ ราคาจากการ
สำารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หรือ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
รวมถึงรายละเอียดการจัดสรรอื่น ๆ
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้ง
แรก บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่า
จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามรายละเอียดดัง
ที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในครั้งถัดไป หรือภายใน
วันที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใด
จะถึงก่อน
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3. กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น
1 อาคารไทยเศรษฐกิจ เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดย
กำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่
12 มิถุนายน 2562
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
1) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำาหรับการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่
ได้ออกจำาหน่าย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน การเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปเพื่อจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (General Mandate by Right Offering) รวมถึงการมอบ
หมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำานาจดำาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท
2) บริษัทต้องเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering ครั้งแรกตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของแบบ Gen
eral Mandate by Right Offering ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ต่อมา บริษัทจึงจะสามารถเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering ครั้งต่อไปตาม
เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3) บริษัทต้องขออนุมัติสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จดทะเบียน
การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4) บริษัทต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำาเนินงานและด้านเงิน
ทุนโดยบริษัทมีแผนที่จะนำาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการ (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ประมาณร้อยละ 30 และ (2) ใช้ในการขยายธุรกิจประกันภัย การดำารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามการเติบโตของ
ธุรกิจ และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล และการจัดจ้างบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการแข่งขัน
ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นตามประมาณการของผู้
บริหาร
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นอกจากนี้ ทันที่ที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน บริษัทจะสามารถปรับปรุงระดับสินทรัพย์หนุนหลัง ดำารงอัตราเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ตามระดับเป้าหมายของบริษัท คือ ดำารงระดับสินทรัพย์หนุนหลังเกิน
กว่าจำานวนที่ต้องการประมาณ 50-70 ล้านบาท ตลอดปี 2562 และกำาหนดอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ตามเป้า หมายที่ 180%-200% ตลอดปี 2562 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562

ดำารงอัตราเงิน
กองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk
Based Capital) 1/
(ร้อยละ)

254

ประมาณ 180

ประมาณ 180

ประมาณ 180

ระดับสินทรัพย์หนุน
หลัง 2/ (ล้านบาท)

(15)

ประมาณมากกว่า
50 ถึง 70

ประมาณมากกว่า
50 ถึง 70

ประมาณมากกว่า
50 ถึง 70

หมายเหตุ:

เมื่อลดมูลค่าที่
เมื่อได้รับเงินเงิน
ตราไว้ (Par Value) เพิ่มทุนโดย Right
เพื่อหักลบส่วนต่ำา
Offering
กว่ามูลค่าหุ้นและ
ชดเชยผลขาดทุน
สะสมที่ยังเหลือ
แต่ไม่ได้รับเงิน
เพิ่มทุนโดย Right
Offering และ General Mandate by
Right Offering

เมื่อได้รับเงินเพิ่ม
ทุนโดย Right Offering และ General Mandate by
Right Offering

ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการ
กำาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 กำาหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงิน
กองทุนต้องไม่ต่ำากว่าร้อยละ หนึ่งร้อย ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ต่ำากว่าอัตราร้อยละ หนึ่งร้อยสี่สิบ นายทะเบียนอาจกำาหนดมาตรการที่จำาเป็นในการกำากับดูแล
สถานะการเงินของบริษัทนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายกำาหนดให้บริษัท
ดำารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ำากว่าร้อยละ หนึ่งร้อยแปดสิบ
ทั้งนี้ การที่ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว บริษัทมีอัตราเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk Based Capital) ลดลงจากร้อยละ 254 เป็นประมาณร้อยละ 180 มีสาเหตุหลักมาจาก
ปัญหาด้านผลการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณหนี้สินและภาระ
ผูกพันจากการประกอบธุรกิจประกันภัย
1/

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

(F53-4)
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คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไม่ได้กำาหนดระดับสินทรัพย์
หนุนหลังให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยดำารงสัดส่วนไว้ แต่ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือของหนี้สิน
จากการประกันภัยของแต่ละบริษัท ณ แต่ละวันสิ้นงวดบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของ
บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้บริษัทดำารงระดับสินทรัพย์หนุนหลังให้มากกว่าระดับหนี้สินและภาระ
ผูกพันของบริษัทที่จำาเป็นต้องดำารงเงินกองทุนในจำานวนประมาณ 50 ล้านบาท ถึง 70 ล้านบาท

2/

6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในด้านการดำาเนินงานและด้านเงินทุน และ
เตรียมการให้บริษัทสามารถดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ตามประกาศและ
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำาหรับการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอน
กรณีฐานะการเงินและ/หรือผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำาหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนจนถึงศูนย์ ตามประกาศและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ถึงเพื่อเสนอแผนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากรณีบริษัทมีผลการดำาเนินการเป็นไปตามประมาณ
การของผู้บริหารจนสามารถมีกำาไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอสำาหรับการจ่าย
เงินปันผล

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำาไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการ
จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย เมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล จาก
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำาเป็นในการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อดำาเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัท และปัจจัยอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2559 – 2561 บริษัทมีผลการดำาเนินงานขาดทุน มีส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้น และ
มีขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากในอนาคตบริษัทสามารถ
ล้างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำาเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด
บริษัทได้เสนอแผนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากรณีบริษัทมีผลการดำาเนินการเป็นไปตาม
ประมาณการของผู้บริหารจนสามารถมีกำาไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอ
สำาหรับการจ่ายเงินปันผล โดยทประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
ให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท1/2562 อนุมัติแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทและการ
ดำาเนินการที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดของแผนการล้างขาดทุนสะสมและการดำาเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
7.3 อื่น ๆ
7.3.1 การดำาเนินการตามประกาศและข้อกำาหนดของของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำาหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
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กรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก Right Offering และ General Mandate by Right Offering บริษัทจะ
สามารถปรับปรุงอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ให้เป็นไปตามประกาศและข้อ
กำาหนดของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำาหรับการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ส่งผลให้ในภาพรวม บริษัทมีโอกาสที่จะสร้างรายได้และกำาไรให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม เมื่อลดมูลค่าที่ตรา
2562
ไว้ (Par Value) เพื่อ
หักลบส่วนต่ำากว่า
มูลค่าหุ้นและชดเชย
ผลขาดทุนสะสมที่
ยังเหลือ แต่ไม่ได้
รับเงินเพิ่มทุนโดย
Right Offering และ
General Mandate by
Right Offering

ดำารงอัตราเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง
(Risk Based Capital)
1/
(ร้อยละ)

254

ระดับสินทรัพย์หนุน
หลัง 2/ (ล้านบาท)

(15)

ประมาณ 180

เมื่อได้รับเงินเงิน
เพิ่มทุนโดย Right
Offering

เมื่อได้รับเงินเพิ่มทุน
โดย Right Offering และ General
Mandate by Right
Offering

ประมาณ 180

ประมาณ 180

ประมาณมากกว่า 50 ประมาณมากกว่า 50 ประมาณมากกว่า 50
ถึง 70
ถึง 70
ถึง 70

หมายเหตุ: 1/ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการกำาหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำานวณเงินกองทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 กำาหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ำากว่า
ร้อยละ หนึ่งร้อย ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำากว่าอัตราร้อยละ หนึ่ง
ร้อยสี่สิบ นายทะเบียนอาจกำาหนดมาตรการที่จำาเป็นในการกำากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ของบริษัทมีนโยบายกำาหนดให้บริษัทดำารงอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต้องไม่ต่ำากว่าร้อยละหนึ่งร้อยแปดสิบ
ทั้งนี้ การที่ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว บริษัทมีอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
(Risk Based Capital) ลดลงจากร้อยละ 254 เป็นประมาณร้อยละ 180 มีสาเหตุหลักมาจากปัญหา
ด้านผลการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณหนี้สินและภาระผูกพันจาก
การประกอบธุรกิจประกันภัย
2/
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไม่ได้กำาหนดระดับสินทรัพย์
หนุนหลังให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยดำารงสัดส่วนไว้ แต่ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือของหนี้สินจาก
การประกันภัยของแต่ละบริษัท ณ แต่ละวันสิ้นงวดบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทมีนโย
บายกำาหนดให้บริษัทดำารงระดับสินทรัพย์หนุนหลังให้มากกว่าระดับหนี้สินและภาระผูกพันของบริษัทที่
จำาเป็นต้องดำารงเงินกองทุนในจำานวนประมาณ 50 ล้านบาท ถึง 70 ล้านบาท
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7.3.2 การหลีกเลี่ยงการเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอน กรณีฐานะการเงินและ/หรือผลการดำาเนินงานไม่เป็น
ไปตามที่กำาหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตามประกาศและข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน
กรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก Right Offering และ General Mandate by Right Offering บริษัทจะ
สามารถเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านการดำาเนินงานและด้านเงินทุน ส่งผลให้ใน
ภาพรวม บริษัทมีโอกาสที่จะสร้างรายได้และกำาไรให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

กำาไรสุทธิ/ประมาณ
การกำาไรสุทธิ 1/

(14.96)

(158.84)

(96.32)

0.10

ขาดทุนสะสม/
ประมาณการขาดทุน
สะสม 2/

(905.25)

(508.25)

(604.57)

(604.45)

หมายเหตุ : 1/ ประมาณการกำาไรสุทธิกรณีบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by
Right Offering
2/
ประมาณการขาดทุนสะสมกรณีบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate
by Right Offering
8.

รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

(F53-4)

9.

สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4

ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำาดับ

ขั้นตอนการดำาเนินการ

วัน เดือน ปี

1.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562

28 พฤษภาคม 2562

2.

กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
(Record Date)

12 มิถุนายน 2562

3.

ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

14 มิถุนายน 2562

4.

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

28 มิถุนายน 2562

5.

แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหนี้ของบริษัท

1 กรกฎาคม 2562

6.

ครบกำาหนดให้เจ้าหนี้ส่งคำาคัดค้าน

1 กันยายน 2562

7.

ส่งหนังสือแจ้งการลดทุนไปยังคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2 กันยายน 2562

8.

แจ้งราคาขายหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ภายใน 6 กันยายน
2562

9.

จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

10 กันยายน 2562

10.

กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) (Record Date)

20 กันยายน 2562

11.

ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

25 กันยายน 2562

12.

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 5 วัน
ทำาการ

3 ตุลาคม 2562 –
9 ตุลาคม 2562

13.

รายงานผลการขายการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

22 ตุลาคม 2562

