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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาทและมีทุนชําระแลว 590 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 590,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนจํานวน 10,000,000 หุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”) ครั้งที่
4/2556 ไดมีมติอนุมัติการแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการของ THRE ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยแกไขเปนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ถืออยูในบริษัทฯบางสวนในจํานวน
ไมเกิน 285,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเปนผูถือหุนของ THRE ตามสัดสวนการ
ถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูและประชาชนพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10,000,000 หุนของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหุนดังกลาวดังนี้
1.

หุนสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถืออยูจํานวนไมเกิน 118,000,000 หุน เสนอขายตอผูถือหุน THRE ตามสัดสวน
การถือหุนของตนใน THRE (Pre-Emptive Right) โดยผูถือหุนสามัญของ THRE มีสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ ไดไม
เกินกวาสิทธิ ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ THRE ใชสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัทฯ ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว
และ/หรือมีเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหเสนอขายหุนสามัญที่เหลือใหแกประชาชนตามขอ 2

2.

หุนสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถืออยูจํานวนไมนอยกวา167,000,000 หุน หุนที่เหลือจากการจองซื้อภายหลัง
การเสนอขายตอผูถือหุนของ THRE ตามขอ 1 และหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน

รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ THRE ถืออยูตอผูถือหุนของ THRE (Pre-Emptive Right) สรุปได
ดังนี้
หลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนที่เสนอขาย

:
:

อัตราสวนการจัดสรร

:

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุน

:
:

หุนสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถืออยู
ไมเกิน 118,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 40.00 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เสนอขายใน
ครั้งนี้
หุนสามัญเดิมของ THRE 29.76 หุนตอ หุนสามัญเดิมของ THREL 1 หุนโดยเศษหุนที่เปน
ทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณจะถูกปดทิ้ง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 กันยายน 2556
1.00 บาท
9.50 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ THRE ถือ
อยูและหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯใหแกประชาชน
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กํ า หนดจองซื้ อ และ/ :
หรือชําระคาหุน
รายละเอียดอื่น

:

ผูถือ หุน ของ THRE สามารถจองซื้อ ไดตั้ ง แต เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ของวัน ที่ 23
กันยายน 2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยรายละเอียดแสดงอยูในสวนที่ 3 ขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 6 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูถือหุนสามัญของ THRE มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ไดไมเกินกวาสิทธิของตน
ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ THRE ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไมเต็มจํานวน
ตามที่จัดสรรไว และ/หรือ มีเศษของหุนที่เกิดจากการปรับทศนิยม ใหเสนอขายหุนสามัญที่
เหลือใหแกประชาชน

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ และนําหุนของบริษัทฯ ซึ่งเปนบริษัทยอยของ THRE เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ (Spin-Off) ในครั้งนี้ มีผลทําให THRE มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากเดิมรอยละ 100
เหลือรอยละ 50.83 หรือคิดเปนอัตราลดลง (Dilution Effect) รอยละ 49.17
8.1.1

หลักทรัพยอื่น
- ไมมี -

8.1.2

ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯรวมลงนามดวย
- ไมมี -

8.2

ผูถือหุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“มาตรา 258”) และผูถือหุนที่
อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกันมีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
THRE1
นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
นายชนินทร รุนสําราญ
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
นายอรรณพ พรธิติ
ผูถือหุนของ THRE ซึ่งไดรับสิทธิในการซื้อ
หุนของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน
THRE3
10. ประชาชน
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเหตุ

1

กอนการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
589,999,930
100.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
304,999,930
50.83
2
241,471
0.04
114,2292
0.02
8,0182
0.00
2
23,550
0.00
10
0.00
41,3212
0.01
10
0.00

-

-

117,899,212

19.65

590,000,000

100.00

176,672,249
600,000,000

29.45
100.00

รายชื่อผูถอื หุน THRE 10 รายแรก ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุด
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รายชื่อผูถือหุน
1. HWIC Asia Fund
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund
4. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
5. Somers (U.K.) Limited
6. BNP Paribar Securities Services Luxembourg
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
8. GIC Private Limited - C
9. กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท
10. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม
2

3

8.2.1

จํานวนหุน
(ลานหุน)
791.35
633.78
359.50
132.66
120.00
87.04
71.78
63.21
58.86
57.87
2,376.05

สัดสวน
(รอยละ)
22.53
18.04
10.23
3.78
3.42
2.48
2.04
1.80
1.68
1.65
67.65

เปนผูถือหุนของ THRE จึงไดรับสิทธิซื้อหุนของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน THRE จํานวนหุนที่ถือภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนคํานวณโดยมีสมมติฐานใหใชสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ เต็มจํานวน โดยคํานวณจาก
จํานวนหุน THRE ที่ถืออยู ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 รวมกับหุนของบริษัทฯ ที่ถืออยูเดิมคนละ 10 หุน
กรณีที่ผูถอื หุนของ THRE ซึ่งไดรับสิทธิในการซือ้ หุน ของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน THRE ใชสิทธิเต็มจํานวน
ทั้งนี้ไมรวมสวนของผูถอื หุนตามหมายเหตุ 2

ผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ
บริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ

THRE ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการจํานวน 2 ทาน คือ นายสุจินต หวั่งหลี และนาย
สุรชัย ศิริวัลลภ
8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
ฯ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม)
สําหรับบริษัทยอย จะพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลประกอบการ
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