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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) 

-------------------------------------------------------------- 

ประชุมเมื่อวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม
ชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดใหว้นัจนัทรท์ี่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้
ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บรษิัทมีผูถื้อหุน้ 442 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุน้ 

กำรด ำเนินกำรก่อนเร่ิมประชุม 

นางสาวรจนา อดุมทองกอ้น รกัษาการเลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการ
แจง้ผลการนบัคะแนนในที่ประชมุ ซึ่งเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทราบ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ (1) หน่ึงหุน้เท่ากบั (1) หน่ึงเสียง ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35  

2. วิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงแทน 
▪ ประธานฯ จะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เป็นเวลา 15 วินาที บริษัทจะเปิดระบบใหผู้ถื้อหุน้ / 

ผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  
▪ ใหท้่านท าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งเพื่อลงคะแนน  “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” 

หรือ “งดออกเสียง” และกดส่ง เพื่อยืนยันการลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนตามที่เลือก เพื่อน าไปประมวลผลใน

วาระนัน้ ๆ 

▪ กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน ส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ   

▪ หากตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนนท่ีไดท้ าไปแลว้ ตอ้งท าก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2.2 กรณีของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ ซึ่งไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไว้

ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใชน้ับเป็นมติที่ประชุม ซึ่ง
บรษิัทไดท้ าการรวบรวมคะแนน เพื่อประมวลผลล่วงหนา้ไวใ้นระบบการบนัทึกคะแนนแลว้ 
 

3. การรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 15 วินาที บริษัทปิดระบบการนับคะแนนแต่ละ
วาระ และจะท าการแจง้ผลคะแนนในแต่ละวาระนัน้ทนัที แต่หากเกิดความล่าชา้ในการประมวลผลของระบบ ประธานฯ อาจจะ
ขอใหท้ี่ประชมุด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปต่อไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบไดป้ระมวลผล
เรียบรอ้ยแลว้ ก็จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 
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4. กรณีมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ระบบการประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าว จะมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลงัจากนัน้เท่านัน้ 
 

5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการ
ประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้พิมพค์ าถามที่เมนู “กล่องขอ้ความแชท” โดยขอใหแ้จง้ชื่อ – นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ย
ตนเองหรือรบัมอบฉนัทะ จากนัน้บรษิัทจะตอบค าถามตามล าดบั 
 

6. ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีจ้ะไม่มีวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุในการประชมุครัง้ถดัไป โดยบรษิัทจะเผยแพรร่ายงาน
การประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุ ซึ่งจาก
การประชมุในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม   
 

7. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
เสนอวาระการประชมุและเสนอรายชื่อบคุคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท บรษิัทจึงไดก้ าหนดวาระการ
ประชมุทัง้สิน้ 13 วาระ   
 

รกัษาการเลขานุการบริษัทแจง้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 3 ราย จ านวน 202 หุน้ และ
โดยการรบัมอบฉันทะ 24 ราย จ านวน 746,206,160 หุน้ รวมทั้งหมด 27 ราย ซึ่งนับจ านวนหุน้รวมกันได ้746,206,362 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
99.2167 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด (โดยหุน้บรษิัทมีทัง้หมด 752,097,832 หุน้ ) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท   

 

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM และขออนุญาตที่ประชุมให ้ดร. อภิชัย 
บญุธีรวร กรรมการ ด าเนินการประชมุแทน   

รกัษาการเลขานุการบริษัทแนะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีของบริษัท ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายและ
ตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ดงันี ้

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ E-AGM 

1. นายเจรญิ สิรวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ  

2. คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ  

3. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์  กรรมการอิสระ 

4. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์  กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร  

5. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

6. ดร. สมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการปฏิรูปองคก์ร 

8. นางกติติยา โตธนะเกษม กรรมการ และกรรมการปฏิรูปองคก์ร 
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กรรมการทั้ง 8 ท่านขา้งตน้ เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563   

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อำคำรอำคเนย ์

1. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการปฏิรูป
องคก์ร และรกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

5. ดร. บรูณวงศ ์เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการปฏิรูปองคก์ร 

6. ดร. อภิชยั บญุธีรวร กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

กรรมกำรทีล่ำกำรประชุม เน่ืองจำกติดภำรกิจ  

1. ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. ดร. กลุภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

กรรมการจ านวน 16 คน และเขา้ร่วมประชุม 14 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมเท่ากับรอ้ยละ 87.50 
ของกรรมการบรษิัท 

ปัจจบุนับรษิัทมคีณะกรรมการยอ่ย 6 ชดุ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการปฏิรูปองคก์ร 

ผู้บริหำรของบริษทัทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท ์  รองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท  นายโชคชยั งามวฒุิกลุ จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ตัวแทนทีป่รึกษำกฎหมำย นายวิทยา แกว้กงัสดาล จากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั  

โดยมีผูแ้ทนจากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

เร่ิมกำรประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ตาม
หนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
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วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายใหน้ายโชติพฒัน ์พีชานนท ์รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 สรุปไดด้งันี ้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีความพยายามในการเสรมิความแข็งแกรง่ใหอ้งคก์ร 
โดยการหาโอกาสทางธุรกิจในช่องทางใหม่ ๆ  ท่ีจะสอดประสานกบัธุรกิจในปัจจบุนั เพื่อสรา้งฐานส าหรบัการเติบโตใน
อนาคตไดอ้ย่างยั่งยืน 
 

หนึ่งเหตุการณท์ี่เกินความคาดหมาย คือ การที่บริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ าเป็นตอ้งยุติการด าเนิน
ธุรกิจประกนัภยัอย่างเป็นทางการ ตามค าสั่งกระทรวงการคลงั เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2565 
 

โดยที่ผ่านมา อาคเนยป์ระกนัภยั ไดพ้ยายามท าทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการพยายามหารือร่วมกับภาครฐัที่เป็นผูอ้นมุตัิ
กรมธรรมโ์ควิด เพื่อขอเพิ่มเงื่อนไขในค าสั่งที่ 38/2564 ที่หา้มบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมป์ระกันภยัโควิด-19  
แต่ไม่ไดร้บัการตอบรบัและอนุมตัิจากหน่วยงานที่ก ากับ นอกจากนี ้ยงัไดห้ารือกับภาคเอกชนและสมาคมที่ประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั เพื่อแกปั้ญหาและหาทางออกส าหรบัผูเ้อาประกนัและผูเ้ก่ียวขอ้งใหไ้ดร้บัผลกระทบนอ้ยที่สดุ 
 

นอกจากนี ้ยงัไดร้บัการช่วยเหลือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ สนบัสนุนเงินทุนดูแลลกูคา้ดว้ยตวัเองเขา้มาถึง 3 
ครัง้ กว่า 10,000 ลา้นบาท แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดที่นบัวนัจะรุนแรงขึน้ 
  

ท าให ้อาคเนยป์ระกันภยั ตดัสินใจยื่นขอคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภยัโดยสมคัรใจ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เมื่อปลายเดือนมกราคม 2565 ในขณะท่ีบรษิัทฯ 
ยงัมีสินทรพัยส์ทุธิคงเหลือกว่า 1,800 ลา้นบาท และพรอ้มด าเนินการตามแนวทางของ คปภ. โดย อาคเนยป์ระกันภยั 
ยึดมั่นท่ีจะดแูลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุ 
 

ไม่ว่าจะเป็น การเสนอคืนเบีย้เต็มจ านวนแก่ลกูคา้กรมธรรมโ์ควิด โดยไม่หกัค่าใชจ้่ายตามที่มีผลความคุม้ครองไปแลว้ 
เพื่อใหล้กูคา้สามารถน าเบีย้ไปซือ้ความคุม้ครองใหม่ที่เหมาะสมต่อสถานการณท์ี่เปล่ียนไป 
 

ส่วนลกูคา้ผูถื้อกรมธรรมป์ระเภทอื่น  ๆ  อีกกว่า 8 ลา้นราย บริษัทไดโ้อนยา้ยกรมธรรม ์ไปยงับริษัทต่าง ๆ ตามรายชื่อที่  
คปภ. อนมุตัิ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความคุม้ครองตามเดิมอย่างต่อเนื่อง  
 

ส าหรบัคู่คา้ และพนัธมิตร บรษิัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จนครบทกุราย 
 

ดา้นพนกังาน เราไดด้  าเนินการตามมาตรการการดแูลอย่างเต็มที่  
◼   พนกังานบางส่วน ไดร้บัการโอนยา้ยสงักดั โดยไดร้บัสวสัดิการและค่าตอบแทนตามเดิม และนบัอายงุานต่อเนื่อง 
◼   พนกังานท่ีไดร้บัการเลิกสญัญาจา้ง บรษิัทไดด้  าเนินตามที่กฎหมายก าหนด และจดัทีมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือดา้น 

การจดัหางาน 
 

แต่ดว้ยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลายพนัธุเ์พิ่มขึน้ เป็นสายพนัธุโ์อมิครอนที่ติดต่อไดง้่ายและรวดเร็ว ท าใหย้อด  
เคลมสินไหมโควิดของอาคเนยป์ระกันภยั กลบัมาเพิ่มขึน้เป็นจ านวนหลกัพนัต่อวนัอีกครัง้ ท าใหส้ดัส่วนเงินในกองทนุ
ของบรษิัทมีไม่เพียงพอตามที่กฎหมายก าหนด และบรษิัทไม่สามารถหาเงินทนุเพิ่มเติมได ้
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อาคเนยป์ระกันภัย จึงจ าเป็นตอ้งหยุดรบัประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 16 มีนาคม 2565 และยุติการ
ด าเนินธุรกิจประกนัภยัอย่างเป็นทางการ ตามค าสั่งของกระทรวงการคลงั เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2565  
 

นบัเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตอ้งสญูเสียบริษัทประกันภยัของไทยที่เก่าแก่ ซึ่งด าเนินธุรกิจโดยตัง้มั่นในการดูแลใหค้วาม
คุม้ครองคนไทย สงัคมไทย และภาคธุรกิจใหพ้น้วิกฤตต่าง ๆ มาไดม้ากมายก่อนหนา้นี  ้
 

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540  ภยัพิบตัิธรรมชาติ ทัง้สนึามิปี 2546 และน า้ท่วมใหญ่ปี 2554 ที่แต่ละครัง้มียอด
ค่าสินไหมหลกัพนัลา้นบาท 

แต่วิกฤตไหน ๆ ก็สูว้ิกฤตโควิด-19 ไม่ได ้เพราะเมื่อยอ้นกลบัไปดปูระวตัิศาสตรโ์รคอบุตัิใหม่ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมาจะ
พบว่าไม่มีโรคไหนส่งผลรุนแรงไดเ้ท่าโควิด-19 อีกแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 / 56-1 One Report 2564 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์
พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดม้อบหมายให ้นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รอง
ผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา และค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่าย
จดัการ (MD&A)  ดงันี ้

รำยได้รวม ของกลุ่มบริษัทประจ าปี 2564 มีจ านวน 33,639 ลา้นบาท ซึ่งรวมรายการพิเศษ รายการก าไรจากการ
ขายเงินลงทุนในบรษิัท ไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2564 จ านวน 7,100 ลา้นบาท รายได้
รวมไม่รวมรายการพิเศษ เท่ากับ 26,539 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 3,173  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเติบโตรอ้ยละ 13.58  

สัดส่วนรำยได้ของบริษัท   

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทมาจาก 3 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจประกนัชีวิต ประมาณรอ้ยละ 47 ประกนัวินาศภยั รอ้ยละ 35 
และธุรกิจการเงิน ประมาณรอ้ยละ 18 

ธุรกิจประกนัชีวิต มีรายไดใ้นปี 2564 จ านวน 12,437 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาประมาณ รอ้ยละ 24 จากการ
เติบโตของเบีย้ประกนัชีวิตรบัปีแรกที่เติบโตถึงรอ้ยละ 60 จากช่องทางการขายผ่านสถาบนัการเงิน 

ธุรกิจประกันภัย มีรายไดร้บัรวมไม่รวมรายการพิเศษ เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีที่ผ่านมาประมาณรอ้ยละ 3 จากเบีย้
ประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ และการปรบัสดัส่วนการเอาประกนัภยัต่องานอคัคีภยัรายย่อยลดลง โดยรบัเสี่ยงภยั
ไวเ้องมากขึน้  

ธุรกิจการเงิน  มีรายไดร้บัรวมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 14 โดยมียอดรายรบัรวมของปี 2564 ที่ 4,761 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายรถยนตใ์หเ้ช่าที่หมดสญัญาไดเ้พิ่มมากขึน้กว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่า  1,500 คัน 
โดยที่มีราคาขายรถยนตเ์ฉล่ียสงูขึน้ประมาณ รอ้ยละ 24 
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ก ำไรสุทธิรวม  บริษัทมีขาดทุนสุทธิรวม 3,360 ลา้นบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากการจ าหน่ายกรมธรรมโ์ควิดของ
อาคเนยป์ระกันภยั รวม 4,206 ลา้นบาท  ซึ่งถา้ไม่รวมรายการขาดทุนจากกรมธรรมโ์ควิด กลุ่มบริษัทจะมีก าไรในปี 
846 ลา้นบาท  

สินทรัพยร์วม บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ประมาณ 91,562 ลา้นบาท  ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา
เล็กนอ้ย  โดยสินทรพัยส่์วนใหญ่มาจากการด าเนินธุรกิจหลกั คือประกันชีวิต ประมาณรอ้ยละ 60 ธุรกิจประกันภัย
ประมาณรอ้ยละ 20 และธุรกิจการเงินประมาณ รอ้ยละ 18    

สินทรัพยแ์ยกตำมประเภท จะเห็นไดว้่าสินทรพัยส่์วนใหญ่ของบรษิัทคือเงินสด และเงินลงทนุประมาณ รอ้ยละ 67 
และรถยนตท์ี่มีไวใ้หเ้ช่า ลกูหนีสิ้นเชื่อ และสินทรพัยป์ระกนัภยั ตามล าดบั 

หนีส้ินรวม สงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ รอ้ยละ 3 หนีสิ้นส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเป็นหนีสิ้นตามสญัญาประกนัชีวิต 
และสญัญาประกนัภยั  และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 451 ลา้นบาท เมื่อเดือน
กุมภาพันธ ์2564 ประกอบกับมีผลขาดทุนของปี 2564 และการลดลงของก าไรจากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทนุ   

กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 

นอกจากภาพรวมของผลการด าเนินงานที่กล่าวข้างตน้แลว้ บริษัทยึดมั่นและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการของบริษัท และยงัตระหนกัถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรร์ปัชนัที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งอาจส่งผลต่อการตดัสินใจและ
การด าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัท บรษิัทจึงไดจ้ดัท า  
(1)   นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และ  
(2)   นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจน และจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัแจง้

เบาะแส / รอ้งเรียนการทุจริต และการกระท าผิด รวมถึงก าหนดใหม้ีการติดตามการด าเนินการตามนโยบาย
ดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

บริษัทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนั ของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองจะมีอายุ 3 ปี 
นบัจากวนัท่ีใหก้ารรบัรองคือวนัที 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปี ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2567 

บรษิัทรณรงคโ์ครงการ Zero Tolerance To Corruption (ZTC) “คนไทยกรุ๊ปไม่ทนต่อการทจุรติทกุรูปแบบ” มีช่องทาง
ในการแจง้เบาะแสการทจุรติผ่านทาง E-Mail : ZTC@tgh.co.th 

จากนั้นที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุ
จึงแจง้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีเ้ป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

mailto:ZTC@tgh.co.th


บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 7 จาก 25 

 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564  

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว   

ผูด้  าเนินการประชมุมอบหมายใหน้างสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ เป็น
ผูร้ายงานงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากดั) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของปีของ
บรษิัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ก่อนน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ 

งบการเงินส าหรบัปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และ
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แลว้ รวมทัง้ไดร้บัการสอบทานและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ของ
บรษิัทซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 โดยสรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ลา้นบาท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

สินทรัพยร์วม 10,933 91,562 

หนีส้ินรวม 8,338 81,545 

รำยได้รวม 368 33,639 

ก ำไรสุทธิ* (858) (3,260) 

ก ำไรต่อหุ้น (1.14) (4.34) 
*ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ปรากฏว่าไมม่ีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 8 จาก 25 

 

 
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2564 ไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปันผล 

ผูด้  าเนินการประชมุมอบหมายใหน้างสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ เป็น
ผูร้ายงานการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดงันี  ้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นแต่ละปีโดยขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะใหพ้ิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดต้ามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ซึ่งหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไร และบรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับขอ้ 36 (3) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรเงินก าไร และตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 48 บริษัทตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับรษิัทมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
37,850,816 บาท 

ส าหรบัปี 2564 บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 858,487,360 บาท ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 

จากนัน้ที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
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เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยกระผมเป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้ ดังนั้น จึงขอเชิญ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูด้  าเนินวาระนีแ้ทน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 6 ท่าน  
โดยมีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระที่เขา้รว่มประชุม จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี 
(2) คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  (3) นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(4) นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(5) ดร. อภิชยั บญุธีรวร ทัง้ 
5 ท่าน ไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจากที่ประชมุจนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะเสรจ็สิน้  

นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ แจง้ที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 (4) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหก้รรมการออกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะ
ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกได ้

ปัจจบุนับรษิัทมีกรรมการทัง้สิน้ 16 ท่าน ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

1. นายเจรญิ สิรวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ  

2.   คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3.   ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ 

4.   นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ 

5.   นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ กรรมการ  

6.   ดร. อภิชยั บญุธีรวร กรรมการ 
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โดยประวตัิของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และขอ้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี ้ 
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 และสิ่งทีส่่งมาดว้ย 3 ตามล าดบั 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอวาระการประชมุและเสนอรายชื่อบคุคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแลว้ เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ ไดร้บัการเสนอมีคุณสมบัติ
ครบถว้นเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสยัทศัน์
และทศันคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

จากนั้นที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นรายบุคคลเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนีบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 11 จาก 25 

 

2. คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ คุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

3.  ดร. อำรีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท
อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

4.  นำยโชติพัฒน ์พีชำนนท ์

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

5.  นำงอำทนัินท ์พีชำนนท ์

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นางอาทินันท ์พีชานนท ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

6.  ดร. อภชิัย บุญธีรวร 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ ดร. อภิชยั บุญธีรวร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท
อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมเชิญ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงาน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ใหท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 ที่ก าหนดให้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการ

มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ  

ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรม

และธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนนัน้จะเพียงพอที่จะจงูใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิ

หนา้ที่ไดบ้รรลเุป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจ านวน

รวมทัง้สิน้ 8,670,000 บาท (ทัง้นี ้นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รอง

ประธานกรรมการ ไดแ้สดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564/ 

56-1 One Report 2564  ของบรษิัท หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม

ฉบบันีต้ามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 โดยยึดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และไดเ้ทียบเคียงค่าเฉล่ียของ
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ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดงันี ้

(1) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

        หน่วย : (บาท / ราย / ครัง้) 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
▪ ประธานกรรมการ 
▪ รองประธานกรรมการ   
▪ กรรมการ 

 
70,000   
50,000   
40,000 

 
70,000   
50,000   
40,000 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการ 
▪ กรรมการ 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

3.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ท่ี
คณะกรรมการแต่งตัง้ 

▪ ประธานกรรมการ  
▪ กรรมการ  

 
 

40,000 
30,000 

 
 

40,000 
30,000 

(2) ค่าตอบแทนอื่นท่ีเป็นตวัเงินนอกจากเบีย้ประชมุ (โบนสั) โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

หมายเหต ุ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ได้
แสดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

จากนัน้ที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
สอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยวาระนี ้
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ   

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมเชิญ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้ง
จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทรวมแลว้ 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายนัน้เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบบญัชีติดต่อกนั 

ส าหรบัปี 2564 ผูส้อบบญัชีของบริษัทไดแ้ก่  นายโชคชยั งามวุฒิกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9728 จากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งท าหนา้ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็น
เวลาหน่ึงปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผล
การปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั และอตัราค่าสอบบญัชี
ที่ผูส้อบบญัชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีความ
เป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม 

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1) ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้ 

รำยนำมผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที ่

จ ำนวนปีทีผู้่สอบบัญชีได้รับกำร 
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง  หรือ 4208 3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 

2. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน  หรือ 6827 3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 

3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ 9728 3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 15 จาก 25 

 

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชีของบรษิัท และในกรณีที่ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดัมาปฏิบตัิงานแทนได ้

2) ส าหรบัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 นัน้ คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยเห็นสมควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบรษิัทเป็นจ านวน 3,600,000 บาท ซึ่งเป็นมลูค่า
สงูกว่าปี 2564 เท่ากบั 80,000 บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3 เนื่องจากการเพิ่ม บรษิัท มี อินโนเวชั่น เซอรว์ิส จ ากดั 
บรษิัท มี อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั และบรษิัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง จ ากดั ในการจดัท างบการเงินรวม  

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 เป็นดงันี ้

รำยละเอียด ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึน้/ (ลดลง)   

1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี 1,950,000 1,870,000 4.3% 

2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส   1,650,000 1,650,000 - 

รวม  3,600,000 3,520,000 2.3% 

ส าหรบัค่าบริการอื่นในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันใหแ้ก่
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมเป็นจ านวนเงิน 431,342 บาท 

นอกจากนีผู้ส้อบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยในปี 2565 รวม
เป็นเงินจ านวน 12,000,000 บาท 

ทั้งนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด มีความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน ์โดยมีการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี        

รายละเอียดขอ้มูลประวัติของผูส้อบบัญชีที่ ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2565 ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกัน ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะ
ดแูลใหก้ารจดัท างบการเงินรวมใหส้ามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
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จากนั้นที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2565 โดยวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 

2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมตัิกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทัเป็น บริษทั ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) และเปลี่ยนแปลง
ตรำประทับของบริษัท เพื่อใหส้อดคล้องกำรเปลื่ยนชื่อบริษทั 

ผูด้  าเนินการประชมุมอบหมายใหน้างสาวรจนา อดุมทองกอ้น รกัษาการเลขานกุารบรษิัท เป็นผูร้ายงานวาระนีใ้หท้ี่ 
ประชมุพิจารณา ดงันี ้

เพื่อใหก้ารเรียกชื่อบรษิัทภาษาไทย สอดคลอ้งกบัชื่อภาษาองักฤษ และชื่อย่อหลกัทรพัย ์และไม่เกิดความสบัสนใน 
ชื่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการเปล่ียนชื่อภาษาไทยของบริษัท เป็น
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) รวมถึงการเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียน
ชื่อบรษิัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  ปัจจุบัน เสนอเปลี่ยนแปลง 

ชื่อบริษัท
ภำษำไทย 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบริษัท
ภำษำอังกฤษ 

Thai Group Holdings Public Company Limited -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ TGH -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

ตรำประทับ 
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จากนัน้ที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากัด (มหาชน) และเปล่ียนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งการเปล่ืยนชื่อบริษัท  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
สอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการเปล่ียนแปลงชื่อบรษิัทเป็น บรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) และเปล่ียนแปลงตราประทบัของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งการเปล่ืยนชื่อบรษิทั โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) และ
เปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งการเปล่ืยนชื่อบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 1 (ชื่อ) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยน
ชื่อบริษทั 
ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายใหน้างสาวรจนา อุดมทองกอ้น รกัษาการเลขานุการบริษัท เป็นผูร้ายงานวาระนีใ้หท้ี่  
ประชมุพิจารณา ดงันี ้

ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงชื่อของบรษิัทเป็นบรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ตามวาระ
ที่  7  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนชื่อบรษิัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดิม   

ขอ้ 1 ชื่อบรษิัท “บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 และมีชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED” 

แก้ไขเป็น  

ขอ้ 1 ชื่อบรษิัท “บรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 และมีชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED” 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 18 จาก 25 

 

จากนั้นที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 1 
(ชื่อ) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนชื่อบรษิัท ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 1 
(ชื่อ) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนชื่อบรษิัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 1 (ชื่อ) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เปล่ียนชื่อบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทัข้อ 1 ขอ้ 2 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อและตรำประทับของบริษทั 

ผูด้  าเนินการประชมุมอบหมายใหน้างสาวรจนา อดุมทองกอ้น รกัษาการเลขานกุารบรษิัท เป็นผูร้ายงานวาระนีใ้หท้ี่ 
ประชมุพิจารณา ดงันี ้

ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมตัิการเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัทเป็นบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ตาม
วาระที่ 7  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 50 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

จากนัน้ท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามเก่ียวกับการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 
50 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิัทปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 19 จาก 25 

 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 1 ขอ้ 2 
และ ขอ้ 50 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 50 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงชื่อและตราประทบัของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นวาระที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชีแ้จงวาระนี ้ 
ดงัต่อไปนี ้

เพื่อเป็นการรองรบัแผนธุรกิจที่จะมีขึน้ต่อไป กลุ่มบริษัทอาจมีความจ าเป็นที่ตอ้งใชเ้งินทุนเพิ่มเติม  เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิัท 
โดยเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดต้่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัการช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ บรษิัทจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิน้ 
451,258,698 หุน้ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัสิทธิใด ๆ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัท
จะสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบใุนวาระท่ี 11 และ 12 

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 
12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนของบริษัท จึงขอ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  หนา้ 20 จาก 25 

 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยย่ีสิบลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยย่ีสิบบาท) 

แบ่งออกเป็น 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 

โดยแยกออกเป็น   

หุน้สามญั 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 

หุน้บรุิมสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม
ถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนัน้ที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ปรากฏ
ว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง   

 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 
12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย 
จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 
(ทนุจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท และใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบั
การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชมุมอบหมายใหน้างสาวรจนา อดุมทองกอ้น รกัษาการเลขานุการบรษิัท เป็นผูช้ีแ้จงการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 แลว้นั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท เพื่อรองรบัแผนธุรกิจที่จะมีขึน้ต่อไป และเพิ่มความสามารถและความคล่องตวัใน
การจดัหาเงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนของ
บรษิัท จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 12,033,565,300 บาท (หน่ึงหมื่นสองพนัสามสิบสามลา้นหา้แสนหกหมื่นหา้พนัสามรอ้ยบาท) 
แบ่งออกเป็น 1,203,356,530 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามลา้นสามแสนหา้หมื่นหกพนัหา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 1,203,356,530 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามลา้นสามแสนหา้หมื่นหกพนัหา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
หุน้บรุิมสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

และเสนอมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ข
เพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนัน้ที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามเก่ียวกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัทนุจดทะเบียนของบรษิัท ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี ้

นำยไกรฤกษ ์โพธิอภญิำณวิสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นรำย นำยบดินทร ์โพธิอภญิำณวิสุทธิ์ ไดส้อบถามว่า  

บรษิัทมีแผนและรายละเอียดการใชเ้งินเพิ่มทนุอย่างไร และจะเพิ่มทนุในช่วงเวลาใด 
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นำยอำนนท ์ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ ชีแ้จงว่า บริษัทขอเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่ง
ยังไม่มีแผนและรายละเอียดเก่ียวกับการใชเ้งินเพิ่มทุน บริษัทขอเพิ่มทุนเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม หากบริษัทมี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและแผนธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการพิจารณา
ในช่วงเวลาที่จ  าเป็นและเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป  

นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ของบริษัท 
อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านมา บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการบริหารความเส่ียง จึงไดจ้ัดจา้งบริษัทที่
ปรึกษา Boston Consulting Group Company Limited (“BCG”) เพื่อวางแผนและปฏิรูปองคก์ร โดยค านึงถึงความ
เส่ียง เพื่อปรบัใชก้ับองคก์ร ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการ ในอนาคตบริษัทจะมีแผนที่ชดัเจน เพื่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวน 
4,512,586,980 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และอนุมัติการแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้
คณะกรรมการบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 
(ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,262 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   
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วำระที ่12 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จ ำนวน 
451,258,698 หุ้น มูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ หุ้นละ 10 บำท 

ผูด้  าเนินการประชุมมอบหมายใหน้างสาวรจนา อุดมทองกอ้น รกัษาการเลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงการจดัสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 11 นั้น จึงขอเสนอที่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 225,629,349 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  75,209,783 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั  

และใหก้รรมการบรษิัทมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

(1) พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ขา้งตน้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทนุช าระส่วนที่เพิ่มจะไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ 
หรือ 225,629,349 หุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุน แต่หากจดัสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนช าระแลว้
ส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ หรือ 150,419,566 หุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหเ้พิ่มทนุ 

(2) ก าหนดวตัถปุระสงค ์จ านวน วนั และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามวิธีที่ 2 และ 3 ดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรร
ให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั และจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เก่ียวกบัการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด) และในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั จะตอ้งเป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม และตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาใด
ราคาหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
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(ก)  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 
วนัท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคา
ดงักล่าว หรือ 

(ข)  ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดใหน้กัลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ 
ระดับราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรพัย ์(ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั) 

(3) เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  

ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปีของบริษัทในครัง้ถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้
ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

จากนัน้ที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาทปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ดงันี ้

เห็นดว้ย 746,206,262 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99999 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่13 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปรง่ใสในการประชมุ และเป็นการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมกนั บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม
เป็นการล่วงหนา้ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
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ทราบผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อใหก้าร
ประชมุพิจารณา ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี ้

นำยไกรฤกษ์ โพธิอภิญำณวิสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นรำย นำยบดินทร์ โพธิอภิญำณวิสุทธิ์ ได้

สอบถำมว่ำ จากสถานการณข์องบริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) หรือไม่ และบรษิัทจะมีแผนการ Rebranding หรือไม่ 

นำยโชติพัฒน ์พีชำนนท ์รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงว่า ในช่วงตน้ส่งผลกระทบต่อบรษิัท อาคเนย์

ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โดยมีลกูคา้บางส่วนขอเวนคืนกรมธรรม ์ซึ่งทีมผูบ้ริหารไดช้ีแ้จงลกูคา้ว่า ธุรกิจประกัน

ชีวิตแยกจากธุรกิจประกันภัย ประกอบกับบริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและ CAR 

Ratio ที่แข็งแกรง่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส่วนการ Rebranding ในอนาคต

จะมีการพิจารณาอีกครัง้ว่าจะใช ้Brand ใด ซึ่งจะมีการปรกึษาบรษิัทท่ีปรกึษาเพื่อใหค้  าแนะน าต่อไป 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ว่า ที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชมุแลว้ เมื่อไม่มีผู้
ถือหุน้เสนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชมุพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี ประธานที่ประชมุ กล่าวปิดประชมุ 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ ดร. อภิชัย บุญธีรวร ผู้ที่ไดด้  าเนินการประชุมแทน และ
ขอบคณุกรรมการและผูบ้รหิารทกุท่าน และขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามารว่มประชมุในวนันีแ้ละไดแ้สดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชนต์่อฝ่ายจดัการ และปิดการประชมุ เวลา 11.42 น. 

 

      .    

(นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี) 

    ประธานในที่ประชมุ      

 

 

 

              (นางสาวรจนา อดุมทองกอ้น) 

รกัษาการเลขานกุารบรษิัท และผูจ้ดบนัทึกรายงานประชมุ  


