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ค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์
บริษัท น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

(ขอ้เสนอที่ระบไุวใ้นค ำเสนอซือ้นี ้เป็นรำคำเสนอซือ้และระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่เปล่ียนแปลง  
เวน้แตเ่ขำ้เงื่อนไขที่แจง้ตำมขอ้ 8) 

 

เรียน ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้ำพเจ้ำ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ท ำค ำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท 
น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (“กิจกำร” หรือ “บริษัทฯ”) ตำมรำยละเอียดดงันี ้ 

 

ส่วนที ่1  
สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 

1. วันทีย่ื่นค ำเสนอซือ้  

17 มกรำคม 2566 

2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้  

บรษิัท เดอะ ควอนท ์กรุ๊ป จ ำกดั (“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้”) 

4. วัตถุประสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซือ้  

เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2565 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดส่้งหนงัสือแจง้ต่อกิจกำรถึงควำมประสงคท์ี่จะท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญั
ทัง้หมดของกิจกำรจ ำนวน 13,900,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกจิกำร
ในรำคำหุน้ละ 215.00 บำทต่อหุน้ เพื่อเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจกำรจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) โดยควำมสมคัรใจ ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง กำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือ
หลักทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศกำรเข้ำถือ
หลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร”) นอกจำกนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้กับกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่
ของกิจกำร ซึ่งประกอบดว้ย (1) บริษัท เอ็น.เอส.อลัลำยแอนซ ์จ ำกัด (2) บริษัท พกกิม จ ำกัด (3) นำงสำวศรีรตันำ 
เจริญชยัพงศ ์(4) นำยวรวจัน ์เจริญชยัพงศ ์(5) นำงกำญจนำ เชิญรุ่งโรจน ์(6) นำงสำววิมล เจริญชยัพงศ ์(7) นำย
ไพรชั เจริญชัยพงศ ์และ (8) นำยสมบุญ ฟูศรีบุญ และกลุ่มผูถื้อหุน้อีกบำงส่วนเพื่อก ำหนดขอ้ตกลงในกำรขำยหุน้
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สำมญัในกิจกำร (“กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร”) จ ำนวนรวมอย่ำงนอ้ย 10,463,729 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 75.2786 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกิจกำร ("สัญญำซื้อขำยหุ้น") ซึ่งตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้นี ้
กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำรจะด ำเนินกำรขำยหุน้ของกิจกำรที่ตนถืออยู่ใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้

นอกจำกนี ้ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรและกำรด ำเนินกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจกำร
จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแผนที่จะด ำเนินธุรกรรมกำรโอนกิจกำร
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดทั้งหมดของ
กิจกำรที่มีอยู่ ใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ซึ่งคำดว่ำธุรกรรมกำรโอนกิจกำรจะด ำเนินกำรเเลว้เสร็จภำยในปี พ.ศ. 2566 และ
กิจกำรจะด ำเนินกำรเลิกบริษัทและช ำระบัญชีใหเ้สร็จสิน้ต่อไปตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในประมวลรัษฎำกร และ
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เรื่อง ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรควบเขำ้กนั หรือโอนกิจกำรทัง้หมดใหแ้ก่
กันของบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือบริษัทจ ำกัด เพื่อยกเวน้รษัฎำกร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2555 (และที่มีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว โดยหำกผูถื้อหุน้รำยใดในกิจกำรมิไดต้อบรบัค ำเสนอซือ้
หลักทรัพยแ์ละไดถื้อหุ้นจนถึงเสร็จสิน้กระบวนกำรช ำระบัญชีของกิจกำร ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะไดร้ับเงินคืนทุนตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ภำยหลงัจำกที่เสรจ็สิน้กระบวนกำรช ำระบญัชีของกิจกำร 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรในปัจจุบนักอ่นกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของกิจกำร 

บริษัท 

น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

75.28% 

ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน 
ของกิจกำร 

24.72% 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท 

น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

> 75.28% 

ผู้ถือหุ้นของกิจกำรทีไ่ม่ตอบ
รับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

< 24.72% 
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กระบวนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด 

 

 

 

 

 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้คำดว่ำภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ละกำรโอนกิจกำรเสรจ็สิน้ องคค์วำมรูแ้ละฐำนลกูคำ้ใน
ธุรกิจประกนัวินำศภยัของกิจกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของประกนัภยัรถยนต ์และกำรรว่มกนัท ำงำนของผูบ้รหิำร
และพนกังำนระหว่ำงกัน จะช่วยสนบัสนุนและเพิ่มศกัยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ใหม้ีควำมแข็งแกรง่
และมีเสถียรภำพในตลำดประกนัภยัมำกยิ่งขึน้ ช่วยขยำยฐำนลกูคำ้ใหม้ีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ ส่งเสรมิและบรูณำ-
กำรประสบกำรณแ์ละควำมรูข้องทั้งสองบริษัทเพื่อกำรออกผลิตภัณฑป์ระกันภัยที่หลำกหลำยและตอบโจทย์ลกูคำ้
มำกขึน้ และสนบัสนนุกำรบรหิำรสินทรพัยแ์ละกำรลงทนุใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้  

โดยกำรเริ่มตน้ท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยข์องผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู่ภำยใตเ้งื่อนไขข้อบังคับก่อนบำงประกำร
ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยหุน้ ซึ่งไดส้ ำเรจ็เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1. ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของกิจกำร เมื่อวนัที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิกำรเพิกถอนหลกัทรพัย์
ของกิจกำรจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และไม่มีผู้ถือหุน้คดัคำ้นกำรเพิกถอนหุน้เกินรอ้ย
ละ 10.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร 

2. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับเเละส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 
ในเรื่องกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของกิจกำรและในกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของกิจกำรไปยงัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

3. กิจกำรไดร้บัจดหมำยที่ออกโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อแจง้ผลกำรพิจำรณำอนมุตัิเบือ้งตน้ใน
เรื่องกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจกำรจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ทัง้นีเ้วน้แต่ผลกำรพิจำรณำอนมุตัิฉบบัทำงกำรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งกจิกำรจะยื่นค ำ
ขอภำยหลงัจำกกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และ
กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำรเสรจ็สมบรูณ ์

4. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัอนมุตัิจำก คปภ. หรือกระทรวงกำรคลงัในเรื่องกำรเพิ่มทนุของผูท้  ำค ำเสนอซือ้  

5. สญัญำโอนกิจกำรทัง้หมดซึ่งมีสำระส ำคญัตำมร่ำงที่ระบุในสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และ
กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ไดม้ีกำรลงนำมโดยกิจกำรและส่งมอบใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อกำรลงนำม 

6. ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอนัมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกิจกำร 

โอนกิจการทัง้หมดซึ่ง
ประกอบดว้ย ทรพัย์สนิ 
หนีส้นิ สทิธิ หนา้ที ่และ
ความรบัผดิทัง้หมดของ

กิจการ  

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท 

น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้ถือหุ้นของกิจกำรทีไ่ม่ตอบ
รับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

(4) ไดร้บัเงนิคนื
ทนุตามสดัส่วน  

(2) ช าระค่าตอบแทน 

(3) เลิกบริษัทและช าระบญัชี  

(1) 
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7. ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงำนของรฐัซึ่งไดด้  ำเนินกำรหรือข่มขู่ว่ำจะด ำเนินกำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรหรือกำร 
สอบสวนใดๆ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรหำ้ม คดัคำ้น หรือแทรกแซงธุรกรรมกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัและกำรโอน 
กิจกำรทัง้หมด หรือควำมยินยอมของบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือไดด้  ำเนินกำร หรือข่มขู่ว่ำจะด ำเนินกำรใดๆ 
ซึ่งส่งผลใหห้รืออำจคำดหมำยไดว้่ำธุรกรรมกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้และธุรกรรมกำรโอน
กิจกำรทัง้หมดจะไม่สอดคลอ้งอย่ำงมีนยัส ำคญักับค ำรบัประกนัที่ไดใ้หไ้วต้ำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ หรือมีกำร
ตรำหรือเสนอกฎหมำยใดๆ (รวมถึงกฎหมำยล ำดบัรอง) หรือค ำสั่ง หรือ เงื่อนไขใดๆ ซึ่งหำ้มมิใหเ้ขำ้ท ำหรือ
จ ำกัดหรือท ำใหเ้กิดกำรล่ำชำ้ในกำรปฏิบัติตำมธุรกรรมกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญ และกำรโอนกิจกำรทั้งหมด
อย่ำงมีนยัส ำคญั   

5. ประเภทหลักทรัพย ์และรุ่นทีเ่สนอซือ้   

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้หลักทรพัย ์กิจกำรมีหลักทรพัยเ์พียงประเภทเดียวคือ หุน้สำมัญ โดย ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์กิจกำรมีหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 13,900,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท โดย
หุน้สำมญัของกิจกำร 1 หุน้ มีสิทธิออกเสียงเท่ำกบั 1 เสียง  

6.  รำคำเสนอซือ้  

รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมัญเท่ำกับหุน้ละ 215.00 บำท (สองรอ้ยสิบหำ้บำท) (“รำคำเสนอซื้อ”) ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นที่แสดง
เจตนำขำยหุน้ของกิจกำร (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำว ในอตัรำรอ้ยละ 
0.25 ของรำคำเสนอซือ้หุน้สำมัญ และภำษีมูลค่ำเพิ่มในอัตรำรอ้ยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น
ดงักล่ำว ดงันัน้รำคำสทุธิที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัเท่ำกับหุน้ละ 214.424875 บำท (สองรอ้ยสิบส่ีจุดส่ีสองส่ีแปด
เจ็ดหำ้บำท) ซึ่งรำคำดงักล่ำว 

(  ) เป็นรำคำเสนอซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขที่แจง้ตำมขอ้ 8) 

(      ) ไม่ใช่รำคำเสนอซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซือ้ได้ 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยหลักทรพัยท์ี่จะตอ้งช ำระใหแ้ก่ผู้แสดงเจตนำขำยแต่ละรำย ตัวแทนในกำรรบัซือ้
หลักทรัพยจ์ะน ำรำคำเสนอซือ้คูณดว้ยจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย แลว้น ำมำด ำเนินกำรปัดเศษให้จ ำนวนเงินค่ำขำย
หลกัทรพัยเ์ป็นจ ำนวนเงินท่ีมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 มีค่ำมำกกว่ำ หรือเท่ำกบั 5 จะปัด
ขึน้ แต่ถำ้นอ้ยกว่ำ 5 จะปัดลง 

ทัง้นี ้ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกร เวน้แต่จะเขำ้ขอ้ยกเวน้โดยชดัแจง้ภำยใตข้อ้ตกลงตำมอนุสญัญำภำษี
ซอ้นที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในไทยซึ่งมิไดป้ระกอบ
กิจกำรในประเทศไทย และมิไดม้ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้งัคับแห่งอนุสญัญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย หรือ
มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สญัญำตำมอนสุญัญำภำษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่มิไดม้ีขอ้ยกเวน้เรื่องกำรหกัภำษี ณ 
ที่จ่ำยจำกกำรขำยหุน้สำมญัที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนำขำยดงักล่ำวจะตอ้งถูกหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำ  
รอ้ยละ 15.00 ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำที่เสนอซือ้และตน้ทนุของหลักทรพัย ์โดยที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งแจง้ตน้ทุน
ของหลกัทรพัยแ์ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมเอกสำรแนบ 2(4) ส ำหรบัหุน้สำมญั และตำมเอกสำรแนบ 4(4) 
ส ำหรบั NVDR  
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ทัง้นี ้หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมไิดแ้จง้ตน้ทนุของหลกัทรพัยด์งักล่ำวมำพรอ้มแบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรพัยท์ี่น ำมำเสนอ
ขำย ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณภำษีจำกรำคำเสนอซือ้คณูดว้ยจ ำนวนหุน้
ที่แสดงเจตนำเสนอขำยทัง้หมด 

หมำยเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยมีหนำ้ที่หกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำรอ้ยละ 3.00 
ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ หรือตำมอตัรำที่กรมสรรพำกรก ำหนด และออกหนงัสือรบัรองกำร
หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ใหก้บับรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

7. ระยะเวลำรับซือ้  

ระยะเวลำรบัซือ้รวมทั้งสิน้ 45 วันท ำกำร ตัง้แต่วนัที่ 18 มกรำคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนำคม 2566 ทุกวันท ำกำรของ
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.(“ระยะเวลำรับซือ้”) 

ระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำวเป็น 

(  ) ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรบัซือ้อีก (Final Period) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขที่แจง้ตำมขอ้ 8) 

(      ) ไม่ใช่ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยระยะเวลำรบัซือ้ได  ้

ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยุดของสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะขยำย
ระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์เพื่อใหร้ะยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัยค์รบ 45 วนัท ำกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศกำรเขำ้ถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 

8. เงือ่นไขในกำรเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซือ้  

(      ) ไม่มีเงื่อนไข 

(  ) มีเงื่อนไขในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงค ำเสนอซือ้ ดงันี ้

(  ) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้ และ/หรือ ขยำยระยะเวลำรบัซือ้ หำกมีเหตกุำรณห์รือกำรกระท ำ
ใดๆ เกิดขึน้ในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือ
ทรพัยสิ์นของกิจกำร 

(  ) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยำยระยะเวลำรบัซือ้เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นที่ยื่นค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์องกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 

9. เงือ่นไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลิกค ำเสนอซือ้ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี  ้

9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึน้ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรยื่นค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ อนั
เป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของกิจกำร โดยเหตุกำรณ์
หรือกำรกระท ำดังกล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกระท ำของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้หรือกำรกระท ำที่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ตอ้ง
รบัผิดชอบ หรือ 
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9.2  กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ภำยหลงัจำกที่ไดม้ีกำรยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ 
อนัเป็นเหตหุรืออำจเป็นเหตใุหม้ลูค่ำของหุน้สำมญัของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ  

9.3 มีเหตกุำรณอ์ื่นใดที่ท  ำใหก้ำรขอเพิกถอนหุน้ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ระงบั
ไป 

10. ระยะเวลำรับซือ้ทีผู้่ถือหลักทรัพยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้เฉพำะในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยแจง้ควำมประสงคท์ี่จะรบั
ช ำระรำคำภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ โดยในกรณีดงักล่ำวผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ส ำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่  18 มกรำคม 2566 ถึงวันที่  14 
กุมภำพันธ์ 2566 ภำยในเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันท ำกำร รวมไม่น้อยกว่ำ 20 วันท ำกำร โดยผู้แสดง
เจตนำขำยตอ้งปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์ตำมเอกสำรแนบ 3(1) 

ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยุดของสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะขยำย
ระยะเวลำรบัซือ้ที่ผูถื้อหลักทรพัยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย เพื่อใหร้ะยะเวลำดังกล่ำวครบ 20 วันท ำกำร 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยแจง้ควำมประสงคท์ี่จะรบัช ำระรำคำก่อนสิน้สุดระยะเวลำรบัซือ้ จะถือว่ำผู้
แสดงเจตนำขำยไดส้ละสิทธิกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย และจะไม่สำมำรถใชสิ้ทธิยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลกัทรพัยไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

11. กำรจัดสรรกำรรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพำะกรณีกำร
เสนอซือ้หุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศกำรเข้ำถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร)  

- ไม่บงัคบัใชใ้นกรณีนี ้- 

12. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในกำรเสนอซือ้  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทัง้หมดของกิจกำรไดต้กลงตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้จะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของกิจกำรจ ำนวน 13,900,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออก
และจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอ
ซือ้หุน้ละ 215.00 บำท ดงันัน้ เงินทนุท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดจะเท่ำกบั 
2,988,500,000.00 บำท (สองพนัเกำ้รอ้ยแปดสิบแปดลำ้นหำ้แสนบำท) 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่งเงินทนุของ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นีม้ำจำกเงินสดภำยในของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นี ้เพื่อเป็น
หลักฐำนยืนยันว่ำผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะมีเงินสดเพียงพอส ำหรับช ำระมูลค่ำหลักทรัพย ์ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จึงไดแ้จง้ต่อ  
ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพมหำนคร (Citibank N.A. Bangkok Branch) ใหอ้อกหนังสือรบัรองยอดเงิน
ฝำกคงเหลือของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดย ณ วนัที่ 4 มกรำคม 2566 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพมหำนคร ได้
ออกหนังสือรบัรองว่ำผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีเงินสดฝำกในบัญชีเงินฝำกออมทรพัย ์เป็นจ ำนวน 3,154,187,279.72 บำท 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีเงินฝำกครอบคลมุเงินทุนท่ีตอ้งใชท้ัง้สิน้จ ำนวน 
2,988,500,000.00 บำท ส ำหรบัช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 
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บรษิัท เดอะ ควอนท ์กรุ๊ป จ ำกดั ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ ไดพ้ิจำรณำรำยละเอียดของแหล่งเงนิทนุทัง้หมด และ
สถำนะทำงกำรเงินของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้และมีควำมเห็นว่ำผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

13. ตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย ์ 

ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 

สถำนที่ติดต่อในกำรรับและยื่น
แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้  

: 48/8 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์ชั้น 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

ติดต่อ : เจำ้หนำ้ที่บรกิำรลกูคำ้ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์

โทรศพัท ์ : 02-633-6441-5 

โทรสำร : 02-633-6690 

14. วันรับช ำระรำคำ  

บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกัด ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำย เมื่อตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรัพยไ์ดร้บัแบบตอบรบักำรเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ และ
เอกสำรหลกัฐำนตำมส่วนที่ 4 ขอ้ 1.1 หรือ 1.2 ตำมแต่กรณี จำกผูแ้สดงเจตนำขำยถูกตอ้งครบถว้น รวมทัง้ไดร้บัใบ
หลักทรพัยห์รือเอกสำรยืนยนักำรโอนหลักทรพัยเ์ขำ้บัญชีครบถว้นเรียบรอ้ยจำกบริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้
ขำยหลักทรพัยข์องผูแ้สดงเจตนำขำย ตำมแต่กรณี โดยผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรช ำระเงินค่ำหลักทรพัยข์อง
กิจกำรโดยขึน้อยู่กับวันช ำระรำคำที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดแ้จง้ควำมประสงคไ์วใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

14.1 เลือกรับช ำระรำคำก่อนสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้  

 ในกรณีหุน้ท่ีน ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ไรใ้บหุน้ (Scripless) หรือ (2) NVDR ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บั
ช ำระเงินค่ำหุน้ในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้ม
เอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชี
ชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์ 

 ในกรณีหุน้ที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุน้ (Script) หรือ (2) กำรฝำกหลักทรพัยไ์วก้ับศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยใ์นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัช ำระเงิน
ค่ำหุ้นภำยในวันท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวันที่ผู้แสดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพยพ์รอ้ม
เอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชี
ชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์

 ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิเลือกวนัรบัช ำระรำคำก่อนสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ขำ้งตน้ จะถือว่ำผูแ้สดงเจตนำขำยดงักล่ำวได้
สละสิทธิยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยโดยในกรณีนี ้โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่สำมำรถใช้สิทธิยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยตำมส่วนที ่4 ข้อ 5 ได้   
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14.2 เลือกรับช ำระรำคำภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้ในวนัท่ี 24 มีนำคม 2566 (ซึ่งเป็นวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุของ
ระยะเวลำรบัซือ้) หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัช ำระเงินค่ำ
หุน้ในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้ที่ขยำยออกไป 

กำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรรับช ำระรำคำในข้อ 14.1 หรือ 14.2 ข้ำงต้น เมื่อได้ด  ำเนินกำรแล้วไม่สำมำรถแก้ไข
เปล่ียนแปลงได ้ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ไดร้ะบุวนัรบัช ำระรำคำขำ้งตน้จะถือว่ำผูแ้สดงเจตนำขำยเลือกรบัช ำระเงิน
ค่ำหุน้ ภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ตำมขอ้ 14.2 ขำ้งตน้ และมีสิทธิในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุน้ของกจิกำร 
ตำมวิธีที่ก ำหนดในส่วนท่ี 4 ขอ้ 5 
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ส่วนที ่2 
รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ : บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 ที่ตัง้บรษิัท : เลขที่ 126/2 อำคำรไทยศรีทำวเวอร ์ถนนกรุงธนบรุี แขวงบำงล ำภลู่ำง      
เขตคลองสำน จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร 10600 

 เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล : 0107554000224 

 โทรศพัท ์ : 02-820-7000 

 โทรสำร : 02-439-4840 

 เว็บไซต ์ : www.thaisri.com 

1.2 ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ  

1.2.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2496 ภำยใตช้ื่อ 
"บริษัท ไทยศรีนครประกันภยัและคลงัสินคำ้ จ ำกัด" ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10.00 ลำ้นบำท โดย
ใหบ้ริกำรประกนัภยัสองประเภท ไดแ้ก่ กำรประกนัอคัคีภยั และกำรประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง โดย
ภำยหลังจำกที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงกวำ้งขวำง  และกลำยเป็นผู้เล่นที่ไดร้บัควำมเชื่อถือในตลำด  
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัใบอนุญำตจำกกระทรวงพำณิชยใ์หป้ระกอบธุรกิจประกันวินำศภยัทุกประเภทใน
เดือนกนัยำยน 2519 

ในปี 2532 ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้ำนบำท และได้เปล่ียนชื่อเป็น  
"บริษัท ไทยศรีนครประกันภยั จ ำกัด" เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรกำรประกันภยัรถยนตท์ี่เติบโตขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 2534 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 60.00 ลำ้นบำท และไดจ้ดัตัง้ศนูยบ์รกิำร
อุบัติ เหตุแห่งใหม่ขึ ้นอีก 2 แห่งในกรุงเทพมหำนคร และอีก 2 แห่งในจังหวัดเชียงรำยและ 
จงัหวดันครรำชสีมำ 

ในปี 2540 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดเ้ขำ้ร่วมทุนกับกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอรว์ิส จำกประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์
และเปล่ียนชื่อบรษิัทเป็น "บรษิัท ไทยศรีซูรคิประกนัภยั จ ำกดั" 

เมื่อวันที่  22 ธันวำคม 2547 ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อได้เปล่ียนชื่อบริษัทอย่ำงเป็นทำงกำรเป็น "บริษัท 
ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั" โดยกลุ่มตระกลูศรีเฟ่ืองฟุ้งซึ่งเป็นผูก้่อตัง้บรษิัทไดท้ ำกำรซือ้หุน้คืนเพื่อเขำ้เป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และในปี 2554 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ ำกัดภำยใตช้ื่อ "บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)" ดว้ยทุนจดทะเบียน 440.00 
ลำ้นบำท 

ในปี 2559 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ได้เข้ำร่วมทุนกับกลุ่มแอโก้ (ERGO Group) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยรำยใหญ่ในประเทศเยอรมนีและทวีปยุโรป โดยกลุ่มแอโกไ้ดเ้ขำ้ถือหุน้อย่ำงมีนัยส ำคญัใน
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ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ผ่ำนกำรซือ้หุน้ในผูท้  ำค ำเสนอซื ้อจ ำนวนรอ้ยละ 40.26 จำกบริษัท ไพลักษณ ์จ ำกัด 
โดยกำรร่วมทุนดงักล่ำวถือเป็นกำ้วย่ำงที่ส  ำคญัในกำรประสำนควำมรูเ้ก่ียวกับตลำดของประเทศไทย
และประสบกำรณด์ำ้นประกนัภยัในประเทศมำอย่ำงยำวนำน เขำ้กบัควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินธรุกจิ
ประกนัภยัในระดบัสำกลและหลกัวิธีปฏิบตัิที่ดีที่สดุ อนัเป็นหลกัสำกลของกลุ่มแอโกเ้พื่อขยำยธุรกิจของ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้   

ดว้ยประสบกำรณ์กว่ำ 66 ปีในตลำดประกันวินำศภัยในประเทศไทย ประกอบกับจ ำนวนสำขำทั่ว
ประเทศกว่ำ 32 สำขำ และจ ำนวนพนกังำนกว่ำ 572 คน (ขอ้มลู ณ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2565) รวมถึง
กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ่์ำนส ำนกังำนตวัแทนและศนูยบ์ริกำรทั่วประเทศไทย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยงัคง
มุ่งมั่นในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑท์ี่ตอบโจทยก์ลุ่มลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง   

ในปัจจุบันกลุ่มฐำนธุรกิจของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีทั้งที่ เป็นกลุ่มลูกค้ำบุคคลและกลุ่มลูกค้ำธุรกิจ มี
ผลิตภัณฑป์ระกันภัยที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มลูกคำ้บุคคล ไดแ้ก่ กำรประกันภัยรถยนตภ์ำคสมัครใจ กำร
ประกันภยัรถยนตภ์ำคบงัคบั กำรประกันภยัสขุภำพ กำรประกันภยัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล กำรประกันภยั
กำรเดินทำง และกำรประกันภัยบำ้นอยู่อำศัย ส่วนกลุ่มลูกคำ้ธุรกิจ ไดแ้ก่ กำรประกันอัคคีภัย กำร
ประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทกุประเภท (Industrial All Risks (IAR)) กำรประกนัภยัควำมรบัผิดทำงวิชำชพี 
กำรประกันภัยควำมรับผิดของผูข้นส่ง กำรประกันภัยกำรขนส่งทำงทะเล กำรประกันภัยตัวเรือและ
เครื่องจักร กำรประกันภัยควำมเส่ียงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำ (Contractors' All Risks (CAR)) กำร
ประกันภัยควำมรับผิดต่อสำธำรณะ กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  กำร
ประกันภัยควำมรับผิดจำกผลิตภัณฑ์ และกำรประกันภัยอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Equipment (EE)) ซึ่งมีรำยละเอียด ดงัต่อไปนี ้

ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มลูกค้ำบุคคล 

1. กำรประกันภัยรถยนตภ์ำคสมัครใจ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสนอใหค้วำมคุม้ครองส ำหรบัควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต ์(ทั้ง
รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต)์ และควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอก ซึ่งผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตข์อง
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ครอบคลมุควำมเส่ียงอยำ่งกวำ้งที่เก่ียวขอ้งกบัรถยนต ์ซึ่งรวมถึงควำมเสียหำยตอ่ตวั
รถยนต ์กำรขำดประโยชนจ์ำกกำรใชร้ถ ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และอนำมยั อุบตัิเหตุส่วน
บคุคล ค่ำรกัษำพยำบำล และกำรประกนัตวัผูข้บัขี่  

นอกจำกนี ้ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ยังใหบ้ริกำรที่เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนีแ้ก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกนัภยัของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ในประเทศไทย 

– บรกิำรช่วยเหลือฉกุเฉินบนทอ้งถนนตลอด 24 ชั่วโมง 
    (24-hour Emergency Roadside Assistance Service) 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสนอใหค้วำมคุม้ครองส ำหรบัรถยนตร์ะดับพรีเมี่ยม (ซูเปอรค์ำรแ์ละบิ๊กไบค)์ เป็น
กำรเฉพำะอีกดว้ย 
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2. กำรประกันภัยรถยนตภ์ำคบังคับ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสนอกำรประกันภัยรถยนตภ์ำคบังคับตำมกฎหมำยคุม้ครองผูป้ระสบภัยจำกรถ 
โดยให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยอุบัติ เหตุทำงถนน ซึ่งรวมถึงผู้ขับขี่  ผู้โดยสำร และ
บุคคลภำยนอกที่ได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และอนำมัย (ไม่รวมควำมเสียหำยต่อ
ทรพัยสิ์น) 

3. กำรประกันภัยสุขภำพ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสนอแผนประกันภยัสขุภำพท่ีหลำกหลำยแก่ลกูคำ้ โดยผลิตภณัฑข์องผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้ใหค้วำมคุม้ครองอย่ำงครอบคลมุส ำหรบัค่ำรกัษำพยำบำลและกำรเจ็บป่วย 

4. กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อเสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมไปยังทั่ วโลกและแผน
ประกนัภยัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคลแบบกลุ่มแก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัตำมอำชีพและขอ้มลูควำมเส่ียง
ซึ่งแตกต่ำงกันไป กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ใหค้วำมคุม้ครองแก่กำร
เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ กำรถูกฆำตกรรม ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ขณะขับขี่หรือ
โดยสำรรถจักรยำนยนต ์ผลิตภัณฑ์บำงประเภทขยำยควำมคุม้ครองถึงบุตรและ/หรือสมำชิกใน
ครอบครวัของผูเ้อำประกนัภยั 

5. กำรประกันภัยกำรเดินทำง 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้เสนอแผนประกันภัยกำรเดินทำงครอบคลุมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งใหค้วำมคุม้ครองผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภัยจำกอุบัติเหตุที่ไม่คำดถึงซึ่งอำจเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ 

6. กำรประกันภัยบ้ำนอยู่อำศัย 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสนอผลิตภัณฑป์ระกันภัยอคัคีภัยบำ้นอยู่อำศัยแบบมำตรฐำน ซึ่งคุม้ครองควำม
เสียหำยจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ ระเบิด กำรเฉ่ียวหรือชนจำกยวดยำนพำหนะ อำกำศยำน และน ำ้ (ไม่รวม
น ำ้ท่วม) ผูถื้อกรมธรรมป์ระกันภยัอำจเลือกที่จะรวมควำมคุม้ครองภยัธรรมชำติดว้ย เช่น ลมพำยุ 
พำยลุกูเห็บ น ำ้ท่วม แผ่นดินไหว ภเูขำไฟระเบิด คล่ืนใตน้ ำ้ หรือ สนึำมิ 

นอกจำกกำรประกนัอคัคีภยับำ้นอยู่อำศยัแบบมำตรฐำนและควำมคุม้ครองภยัเพิ่มเติมแลว้ ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ยังเสนอกำรประกันภัยบำ้นอยู่อำศัยแบบประหยัด (micro home insurance) ซึ่งเป็นกำร
ประกนัอคัคีภยับำ้นอยู่อำศยัแบบจ่ำยเบีย้ประกนัภยัไม่แพง 

ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มลูกค้ำธุรกิจ 

1. กำรประกันอัคคีภัย 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้รับประกันอัคคีภัยในรูปแบบของกำรรับประกันทรัพยสิ์น โดยให้ประกันควำม
เสียหำยและควำมสูญเสียที่เกิดจำกเพลิงไหม้ ประกันอัคคีภัยประเภทประกันเสริมจำกประกัน
ทรัพยสิ์นให้ประกันค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรทดแทน ซ่อมแซม หรือกำรก่อสรำ้งทรัพยสิ์นขึน้ใหม่  
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2. กำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทุกประเภท (Industrial All Risks (IAR)) 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้รับประกันควำมเส่ียงภัยทุกประเภท ซึ่งเป็นกำรรับประกันภัยแบบครอบคลุม 
โดยรวมประกันภยัต่ำงๆ เขำ้ไวด้ว้ยกันไดแ้ก่ ประกันอคัคีภยั กำรลกัทรพัย ์ และควำมเสียหำยจำก
อบุตัิเหต ุ

3. กำรประกันภัยควำมรับผิดทำงวิชำชีพ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้รบัประกันภยัควำมรบัผิดทำงวิชำชีพ ซึ่งเป็นกำรรบัประกันภยัควำมรบัผิดประเภท
หนึ่ง โดยประกันควำมรับผิดทำงวิชำชีพแก่ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคคลหรือบริษัทที่ให้ค  ำปรึกษำ
ทำงกำรแพทย ์กฎหมำย ผูใ้หบ้รกิำร โดยใหป้ระกนัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรต่อสูค้ดีเก่ียวกบัควำม
ประมำทท่ีลกูคำ้เป็นผูฟ้้องคดี และค่ำเสียหำยที่ศำลสั่งในคดีแพ่ง 

4. กำรประกันภัยควำมรับผิดของผู้ขนส่ง 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้รบัประกนัภยัควำมรบัผิดของผูข้นส่ง ซึ่งเป็นกำรรบัประกนัเงินจ ำนวนใดๆ อนัเป็นค่ำ
สินไหมทดแทนที่ผูเ้อำประกันภยัจะมีหนำ้ที่ตอ้งช ำระตำมกฎหมำยส ำหรบัควำมเสียหำยหรือควำม
สญูเสยีที่เกิดแก่สินคำ้ในขณะขนส่ง รวมถึงกำรน ำสินคำ้ขึน้บรรทกุ หรือน ำลงจำกยำนพำหนะขนส่ง
เมื่อสินคำ้อยู่ในควำมดแูลรกัษำและควบคมุของผูเ้อำประกนัภยัแลว้ 

5. กำรประกันภัยกำรขนส่งทำงทะเล 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้รบัประกันภัยกำรขนส่งทำงทะเล ซึ่งเป็นกำรประกันภัยทรพัยสิ์นชนิดหนึ่ง โดยรบั
ประกนัภยัควำมสญูเสียหรือเสียหำยที่เกิดจำกอบุตัิภยัจำกกำรเดินทำงทำงทะเลหรือทำงอำกำศของ
ทรพัยสิ์นที่อยู่ในระหว่ำงกำรขนส่งนัน้ รวมถึงควำมสญูเสียหรือเสียหำยที่เกิดจำกกำรขนส่งทำงบก
หรือทำงน ำ้ในภำคพืน้ทวีปหลงัจำกกำรขนส่งทำงทะเลหรืออำกำศดว้ย 

6. กำรประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้รบัประกนัภยัตวัเรือและเครื่องจกัร ซึ่งรบัประกันควำมสญูเสียหรือเสียหำยที่เกิดแก่
เรือ และสำมำรถขยำยกำรครอบคลมุไปยงัควำมรบัผิดตำมกฎหมำยของเรือ 

7. กำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำ (Contractors' All Risks) 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้รบัประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทุกชนิดของผูร้บัเหมำ ซึ่งเป็นกรมธรรมป์ระกนัภยัที่ต่ำง
จำกกรมธรรมพ์ืน้ฐำน โดยกรมธรรมป์ระกันภัยนีร้ับประกันควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุที่ เกิดแก่
ทรพัยสิ์นที่ก่อสรำ้ง และควำมรบัผิดทำงกฎหมำยต่อควำมเสียหำยที่เกิดแก่ทรพัยสิ์น กำรบำดเจ็บ 
ซึ่งรวมถึงควำมเสียหำยทำงกำรเงินของบุคคลภำยนอก อันเป็นควำมเส่ียงส ำคัญในโครงกำร
ก่อสรำ้ง ควำมเสียหำยที่เกิดแก่ทรพัยสิ์นสำมำรถรวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดแก่โครงสรำ้งที่ก่อสรำ้ง
ขึน้ชั่วครำวภำยในพืน้ท่ีก่อสรำ้ง 

8. กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อสำธำรณะ 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้รับประกันภัยควำมรบัผิดต่อสำธำรณะ ซึ่งรับประกันภัยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินคดี และกำรเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนในกรณีที่บคุคลภำยนอกไดร้บัอันตรำยหรือเกิดควำม
เสียหำยขึน้แก่ทรพัยสิ์นของบคุคลภำยนอกนัน้ 
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9. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที ่

ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อรับประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  ซึ่งเป็นรูปแบบกำรรับ
ประกันภยัควำมรบัผิดประเภทหนึ่ง โดยจะจ่ำยเงินประกันใหแ้ก่กรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่ของบริษัท 
หรือให้แก่องคก์รเพื่อเป็นกำรช ำระเงินคืนเพื่อควำมสูญเสียหรือเงินที่บุคคลดังกล่ำวไดอ้อกไป
ล่วงหนำ้เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสูค้ดี ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภยัไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรฟ้องรอ้ง
เรื่องกำรกระท ำมิชอบในฐำนะท่ีผูเ้อำประกนัภยัเป็นกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ที่บรษิัท 

10. กำรประกันภัยควำมรับผิดจำกผลิตภัณฑ ์

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้รบัประกนัภยัควำมรบัผิดจำกผลิตภณัฑ ์ซึ่งเป็นกำรรบัประกนัจำกอนัตรำยที่เกิดแก่
บคุคลหรือควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นอนัเกิดจำกผลิตภณัฑอ์นัมีควำมบกพรอ่งที่บรษิัทจ ำหน่ำยหรือ
ผลิต กรมธรรมป์ระกนัภยันีอ้อกแบบมำเพื่อปกป้องผูป้ระกอบธุรกิจโดยกำรท ำใหม้ั่นใจว่ำผูป้ระกอบ
ธุรกิจเหล่ำนั้นจะสำมำรถรองรับค่ำใชจ้่ำยทำงกฎหมำยหรือทำงศำลไดห้ำกมีคดีควำมเก่ียวกับ
อนัตรำยที่เกิดแก่บคุคลหรือควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์น 

11. กำรประกันภัยอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Equipment) 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นกำรรับประกันแบบครอบคลุม โดย
คุม้ครองควำมสูญเสียและควำมเสียหำยที่มิไดค้ำดหมำยและที่เกิดขึน้โดยฉับพลันแก่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสห์รือส่ือดำ้นขอ้มลู 

นอกจำกนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยงัประกอบกิจกำรประกันภยัต่อ ซึ่งมีกลยุทธก์ำรประกันภยัต่อที่ก ำหนดขึน้
จำกระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรบัได ้(risk appetite) ระดับควำมเส่ียงสูงสุดที่ยอมรบัได ้(risk tolerance) 
และขีดจ ำกดัในกำรรบัควำมเส่ียงไวเ้อง (retention limit) ในระดบัหน่วยงำน (unit level) 

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

ณ วันที่  6 มกรำคม  2566 ผู้ท  ำค ำ เสนอซื ้อมีทุนจดทะเบียนที่ ออกและช ำ ระแล้วทั้งหมด 
2,747,130,800.00 บำท (สองพนัเจ็ดรอ้ยส่ีสิบเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนสำมหมื่นแปดรอ้ยบำท) แบ่งออกเป็น
หุน้สำมญัจ ำนวน 274,713,080 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท  

1.2.3 รำยชื่อผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

รำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ขอ้มลู ณ 
วนัท่ี 6 มกรำคม 2566)  

ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั
สิทธิออก
เสียง

ทัง้หมด 
1.  กลุ่มแอโก ้(ERGO Group)  

      บริษัท แอโก ้อนิเตอร์เนชั่นแนล เอจ ี
      บริษัท วฒันสนิ จ ากดั 1/ 

 

230,241,116   
206,034,810 
24,206,306 

83.81 
75.00 
8.81 

83.81 
75.00 
8.81 
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ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั
สิทธิออก
เสียง

ทัง้หมด 
2.  บรษิัท คำ้ไพบลูย ์จ ำกดั 2/ 36,889,160 13.43 13.43 
3.  กลุ่มนำมสกลุ ศรเีฟ่ืองฟุ้ง  4,099,736   1.49    1.49  
      นายสราวฒุิ ศรีเฟ่ืองฟุง้  1,463,934  0.53 0.53 
      นายอธิกาญจน ์ศรีเฟ่ืองฟุ้ง   596,436  0.22 0.22 
      นางสาวนลทัพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  596,436  0.22 0.22 
      นางสาวญาณศิา ศรีเฟ่ืองฟุง้  596,436  0.22 0.22 
      นายววิฒัน ์ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  366,204  0.13 0.13 
      บริษัท ซนัไรส ์ไลออน จ ากดั 271,538  0.10 0.10 
      นางรุ่งรตัน ์ศรเีฟ่ืองฟุ้ง  178,931  0.07 0.07 
      นายสทุธิชยั ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  29,821  0.01 0.01 
4.  นำงศรำวดี เลศิต ำหรบั       1,000,694  0.36 0.36 
5.  นำงสำวสรีมำ กรีพำนชิ          999,033  0.36 0.36 
6.  กลุ่มนำมสกลุ โศภิษฐ์พงศธร  365,575   0.13  0.13 
       นายเจตน ์โศภิษฐ์พงศธร 297,229 0.11 0.11 
       นางสาวจอย โศภิษฐ์พงศธร 68,346 0.02 0.02 
7.  มลูนิธิอือ้จือเหลียง  282,545 0.10 0.10 
8.  นำงธิดำ เจนพิรยิประยรู 208,181 0.08 0.08 
9.  นำยตระกลู จิณณุำรกัษ์ 146,393 0.05 0.05 
10.  กลุ่มนำมสกลุ เตชะไพบลูย ์ 121,250 0.04 0.04 
      บริษัท เตชะไพบูลย์ จ ากดั 119,000 0.04 0.04 
      นายววิฒัน ์เตชะไพบูลย ์ 2,250 0.00 0.00 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก   274,353,683    99.87  99.87 
11. ผูถื้อหุน้อื่นๆ   359,397    0.13  0.13 

รวม 274,713,080 100.00 100.00 
ที่มำ : ผูท้  ำค ำเสนอซือ้  
หมำยเหต ุ: 1/  บริษัท วฒันสิน จ ำกดั เป็นนิติบคุคลที่มีบริษัท แอโก ้อินเตอรเ์นชั่นแนล เอจี ถือหุน้เกินกว่ำรอ้ยละ 30.00 

ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด ดงันัน้จึงถือเป็นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ บริษัท แอโก ้อินเตอรเ์นชั่นแนล  
เอจี ตำม พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ำมี) 
("พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์") 

 2/ บริษัท คำ้ไพบลูย ์จ ำกดั เป็นนิติบคุคลซึ่งมีผูถ้ือหุน้ขัน้สดุทำ้ยคือกลุ่มนำมสกลุพำนิชชีวะ 
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1.2.3.1 บริษัท แอโก้ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอจี (ERGO International AG)  

บรษิัท แอโก ้อินเตอรเ์นชั่นแนล เอจี (“ERGO International”) เป็นนิติบคุคลสญัชำติเยอรมนี โดยเป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ ทั้งนี ้รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดของ  ERGO International มี
รำยละเอียด ดงันี ้ 

ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั
สิทธิออก
เสียง

ทัง้หมด 
1. ERGO Group AG 11,500 100.00 100.00 

รวม 11,500 100.00 100.00 
ที่มำ :  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ERGO International เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศเยอรมนีในปี  
2542 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ ณ เมือง Dusseldorf ประเทศเยอรมนี ทัง้นี ้ERGO International มีผู้
ถือหุน้คือบรษิัท ERGO Group AG ซึ่งคือผูถื้อหุน้ทัง้หมดใน ERGO International  

ERGO International มีหนำ้ที่ดูแล ติดตำม ประสำนงำน รวมถึงบริหำรจดักำรท ำธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรรบัประกนัภยัของ ERGO Group AG ในกว่ำ 25 ประเทศทั่วโลกนอกเหนือจำกประเทศเยอรมนี  

(ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบั ERGO International สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่www.ergo.com) 

1.2.3.2 บริษัท แอโก้ กรุ๊ป เอจี (ERGO Group AG) 

บริษัท แอโก ้กรุ๊ป เอจี (“ERGO Group”) เป็นนิติบุคคลสญัชำติเยอรมนี โดยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ 
ERGO International ทัง้นีร้ำยชื่อผูถื้อหุน้ของ ERGO Group มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั
สิทธิออก
เสียง

ทัง้หมด 
1. Munich Reinsurance 75,492,308 100.00 100.00 

รวม 75,492,308 100.00 100.00 
ที่มำ :  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ERGO Group เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศเยอรมนีในปี  2540 มี
ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ ณ เมือง Dusseldorf ประเทศเยอรมนี โดยมี Munich Reinsurance ถือหุน้ทัง้หมด 
ERGO Group จึงมีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของ Munich Reinsurance  

ERGO Group เป็นผู้รับประกันภัยช่วงแรก โดยรับประกันภัยหลำกหลำยประเภท เช่น ประกันชีวิต 
ประกันสุขภำพ ประกันภัยทรพัยสิ์นและเบ็ดเตล็ด รวมถึงประกันกำรเดินทำงและกำรประกันภัยคดี
ควำม เป็นตน้ โดยให้บริกำรแก่ลูกคำ้รำยย่อยและลูกคำ้สถำบันจ ำนวนกว่ำ 35 ลำ้นรำยในกว่ำ 25 
ประเทศทั่วโลก ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำ ตวัแทนประกันภยั โทรศพัท ์ออนไลน ์ธนำคำร และ
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นำยหนำ้ประกันภยั เป็นตน้ โดย ERGO Group ใหค้วำมส ำคญักบักำรท ำตลำดในทวีปเอเชียและทวีป
ยโุรป 
ERGO Group เป็น holding company โดยดแูล 4 บรษิัทย่อยซึ่งเป็นหน่วยงำนหลกัของ ERGO Group 
โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดไดด้งันี ้ 

1. บริษัท ERGO Deutschland AG ดูแลหน่วยงำนธุรกิจรับประกันภัยของ ERGO Group ใน
ประเทศเยอรมนี  

2. บริษัท ERGO International AG ดูแลหน่วยงำนธุรกิจรบัประกันภยัของ ERGO Group นอก
ประเทศเยอรมนี  

3. บริษัท ERGO Digital Ventures AG ดูแลหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับ Digital transformation 
ของบริษัทย่อยใน ERGO Group โดยให้กำรสนับสนุนดำ้นนวัตกรรมและกำรพัฒนำช่อง
ทำงกำรขำยประกันภัยและเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่ เ ก่ียวข้อง เช่น ระบบ Robotics Artificial 
Intelligence (AI) และเทคโนโลยีในกำรใชเ้สียง 

4. บรษิัท ERGO Technology & Services Management AG ดแูลหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
พัฒนำ digital platforms หรือ digital solutions และ ใหบ้ริกำรดำ้นดิจิตอลต่ำงๆ แก่บริษัท
ย่อยใน ERGO Group ทั่วโลก รวมถึงช่วย ERGO Group ในกำรพฒันำผลิตภณัฑป์ระกันภยั
และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่มีคณุภำพและทนัสมยั 

(ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบั ERGO Group สามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่www.ergo.com) 

1.2.3.3 บริษทั มิวนิค รีอนิชวัรรั์นซ ์(Munich Reinsurance)  

บรษิัท มิวนิค รีอินชวัรร์นัซ ์(“Munich Re”) เป็นนิติบคุคลสญัชำติเยอรมนี โดยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ 
ERGO Group ทัง้นีร้ำยชื่อผูถื้อหุน้ของ Munich Re มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ ร้อยละเม่ือเทยีบกับสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมด 

1.  BlackRock, Inc. 6.16 
2.  Goldman Sachs 4.60 
3.  ผูถื้อหุน้อื่นๆ 1/ 89.24 

รวม 100.00 

ที่มำ :  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัที่ 23 ธันวำคม 2565 
หมำยเหต ุ: 1/ ผูถ้ือหุน้อ่ืนๆ แต่ละรำยมีสิทธิออกเสียงต ่ำกว่ำรอ้ยละ 3.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

Munich Re ก่อตั้งขึน้เมื่อปี 2423 ที่ประเทศเยอรมนี และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์
มิวนิก (Munich Stock Exchange) ตั้งแต่ปี 2431 โดย Munich Re มีส ำนักงำนใหญ่ที่ เมืองมิวนิก 
ประเทศเยอรมนี และเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทต่ำงๆ ในเครือ  Munich Re ซึ่งเป็นเครือบริษัทที่
ประกอบธุรกิจประกันภัยรำยใหญ่ในประเทศเยอรมนีและประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ทั้งนี ้ Munich Re 
ด ำเนินธุรกิจประกันภัยอย่ำงครอบคลุมตั้งแต่กำรเป็นผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) และ ผู้รับ
ประกนัภยัช่วงแรก ธุรกิจหลกัของ Munich Re แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลกั ดงันี ้

 

http://www.ergo.com/


ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4  

ส่วนที่ 2 หนำ้ 9 

1. กำรรับประกันภัยตอ่ (Reinsurance)  

Munich Re ใหบ้รกิำรรบัประกนัภยัต่อภำยใตเ้ครือและแบรนด ์Munich Re โดยตรง โดย
รำยละเอียดที่เก่ียวขอ้งสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

ประเภทของผลิตภณัฑป์ระกนัภยัต่อ มี 2 รูปแบบหลกัดงันี ้

1) ประกนัภยัต่อแบบดัง้เดิม (Traditional reinsurance) ส ำหรบัลกูคำ้ผูใ้หบ้รกิำรประกนัภยั
ช่วงแรก โดย Munich Re มีผลิตภณัฑป์ระกันภยัต่อส ำหรบัประกันชีวิต ประกันสขุภำพ 
และประกนัภยัทรพัยสิ์นและเบ็ดเตล็ด  

ที่ผ่ำนมำ Munich Re มุ่งเนน้กำรรบัประกันภัยต่อส ำหรบัประกันชีวิต ที่มีกำรถ่ำยโอน
ควำมเส่ียงดำ้นกำรเสียชีวิต (Mortality risk) ในปัจจุบนั Munich Re ใหค้วำมส ำคญักับ
กำรรบัประกันภยัต่อส ำหรบัประกันสขุภำพที่มีเงินชดเชย (Living Benefit) มำกขึน้ตำม
ควำมตอ้งกำรของตลำด ซึ่งครอบคลมุกำรถ่ำยโอนควำมเส่ียงจำกดำ้นต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น ควำมเส่ียงจำกทุพพลภำพในกำรประกอบอำชีพ (Occupational disability) ควำม
เส่ียงจำกกำรเจ็บป่วยรำ้ยแรง (Critical illness) และควำมเส่ียงจำกกำรมีอำยุยืนยำว 
(Longtivity Risk) 

2) ประกันภัยต่อรูปแบบพิเศษ (Risk Solution/Tailor-made reinsurance) ส ำหรับลูกคำ้
ผูร้บัประกนัภยัช่วงแรก ที่ตอ้งกำรออกแบบและปรบัรูปแบบประกนัภยัต่อใหเ้หมำะสมกบั
รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ สถำนะทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องลกูคำ้แต่ละรำย 

ทัง้นีน้อกจำกกำรรบัประกนัภยัต่อแลว้ Munich Re ยงัใหก้ำรสนบัสนุนและค ำแนะน ำแก่
ลกูคำ้ในกำรพฒันำผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ๆ อย่ำงครบวงจร 

ช่องทำงกำรท ำกำรตลำด มี 2 ช่องทำงหลกั ดงันี ้
1) ช่องทำงติดต่อและใหบ้รกิำรลกูคำ้โดยตรง 
2) ช่องทำงบริษัทนำยหนำ้ประกันภัยต่อ (Reinsurance broker) ที่เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ 

(Strategic partnership) ของ Munich Re 

2. กำรรับประกันภัยชว่งแรก (Primary Insurance)  

Munich Re รบัประกันภยัช่วงแรกผ่ำนแบรนด ์ERGO โดยด ำเนินกำรผ่ำน ERGO Group ซึ่ง
เป็นบรษิัทย่อยของ Munich Re  

แบรนด ์ERGO รบัประกนัภยัครอบคลมุหลำกหลำยประเภท เช่น ประกนัชีวิต ประกนัสขุภำพ 
และประกันภัยทรพัยสิ์นและเบ็ดเตล็ด รวมถึงประกันภัยกำรเดินทำงและกำรประกันภยัคดี
ควำม ซึ่งให้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำ ตัวแทนประกันภัย โทรศัพท์ ออนไลน์ 
ธนำคำร และนำยหนำ้ประกนัภยั เป็นตน้ โดยลกูคำ้ประกนัภยัช่วงแรกประกอบดว้ยลกูคำ้รำย
ย่อยและลกูคำ้สถำบนัในประเทศเยอรมนีและกว่ำ 25 ประเทศทั่วโลก 
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3. กำรให้บริกำรบริหำรสนิทรัพย ์ 
Munich Re ให้บริกำรบริหำรสินทรัพย์ผ่ำนบริษัท Munich ERGO Asset Management 
GmbH (“MEAG”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ Munich Re โดย MEAG ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้รำยยอ่ย
และลกูคำ้สถำบนั 
นอกจำกนี ้Munich Re ยังด ำเนินงำนและมีส่วนร่วมธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น กำรรวมกลุ่ม
ประกันภัย  (Insurance Pools) กำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  (Public-private 
partnership) และธุรกิจเฉพำะกลุ่ม (Niche segment) 

(ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบั Munich Re สามารถดรูายละเอยีดไดท้ี ่www.munichre.com) 

1.2.4 รำยชื่อคณะกรรมกำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

รำยชื่อกรรมกำรตำมหนงัสือรบัรองบรษิัทล่ำสดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 6 มกรำคม 2566  

ชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นำยชำตชิำย พำนชิชวีะ ประธำนกรรมกำร  
2. นำยโชน โสภณพนิช กรรมกำรอิสระ 
3. นำยแฟรงค ์เอลกร์งิ กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ  
4. นำยสรุศกัดิ์ วำจำสิทธ์ิ กรรมกำรอิสระ 
5. นำยธำวิน ศรีเฟ่ืองฟุ้ง กรรมกำร 
6. นำยรฐัวฒุิ พำนชิชวีะ กรรมกำร 
7. นำยคอนเนเลียส อเล็กแซนเดอร ์แองเคิล กรรมกำร 
8. นำยมทัธีอสั เบเนดิคท ์ไฟท ์ กรรมกำร 

 ที่มำ : ผูท้  ำค ำเสนอซือ้  

 1.2.5  สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรบังวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 2563 และ 2564 และส ำหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2565 มีรำยละเอียด
ดงันี ้ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2562 2563 2564 2564 2565 
สินทรพัยร์วม  4,826.65 5,415.06 6,422.82 5,499.51  7,079.89  
หนีสิ้นรวม 3,681.84 4,308.44 5,263.08 4,428.14  6,194.58  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,144.81 1,106.63 1,159.74 1,071.37  885.32  
ทนุจดทะเบียน 740.00 740.00 740.00 740.00  1,010.00  
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 740.00 740.00 740.00 740.00  1,010.00  
รำยไดร้วม 2/ 2,247.80 3,204.57 3,445.04 2,534.91  2,659.06  
ค่ำใชจ้ำ่ยรวม 3/ 2,234.12 3,161.30 3,432.19 2,570.52  3,162.19  
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รำยกำร1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2562 2563 2564 2564 2565 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 4/ 7.43 30.58 6.31 (31.89) (411.67) 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 0.10 0.41 0.09 (0.43) (4.08) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 0.39 0.45 0.54 0.54  0.50  
มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 0.15 0.15 0.16 0.14  0.09  

  ที่มำ :   งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแลว้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตของผูท้  ำค ำเสนอซือ้คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

  หมำยเหต ุ:   1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถดูงบกำรเงินและหำข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อได้จำก  website ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้  
    (www.thaisri.com)  

                                2/ รำยไดร้วม ประกอบดว้ย เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดส้ทุธิ รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ ก ำไรจำกเงิน
 ลงทนุ และ รำยไดอ่ื้น 

  3/ ค่ำใชจ้่ำยรวม ประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกันภัยอ่ืน ค่ำใชจ้่ำยในกำร
 ด ำเนินงำน ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน และ ตน้ทนุทำงกำรเงิน 

  4/ ก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

 1.2.6 ภำระผูกพันทีมี่นัยส ำคัญ  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีภำระผกูพนัท่ีมีนยัส ำคญั ซึ่งแสดงไวใ้นงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ งบกำรเงินท่ีสอบทำนแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 โดยมีรำยละเอยีด
ดงันี ้

1. หลักทรัพยป์ระกันและทรัพยส์ินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงนิส ำรองไว้กับนำยทะเบียน 

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดน้ ำหลกัทรพัยร์ฐับำลเป็นประกนัวำงไวก้บันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญตัิ
ประกนัวินำศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

  

ส ำหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวำคม ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 

2563 2564 2564 2565 

รำคำ 
ตำมบญัช ี

รำคำตรำ 
รำคำ 

ตำมบญัช ี
รำคำตรำ 

รำคำ 
ตำมบญัช ี

รำคำตรำ 
รำคำ 

ตำมบญัช ี
รำคำตรำ 

พนัธบตัร
รฐับำล 

16.23 14.00 15.50 14.00 15.72 14.00 14.69 14.00 

(2) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดจ้ดัสรรหลักทรัพยร์ฐับำลเป็นเงินส ำรองประกันภัยวำงไวก้ับนำยทะเบียน
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เรื่อง อตัรำ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรวำงเงินส ำรองส ำหรบัเบีย้ประกันภยัที่ยงัไม่ตกเป็นรำยได้
ของบรษิัทประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2557 ดงันี ้
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

  

ส ำหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวำคม ส ำหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 

2563 2564 2564 2565 

รำคำ 
ตำมบญัช ี

รำคำตรำ 
รำคำ 

ตำมบญัช ี
รำคำตรำ 

รำคำ 
ตำมบญัช ี

รำคำตรำ 
รำคำ 

ตำมบญัช ี
รำคำตรำ 

พนัธบตัร
รฐับำล 

371.50 330.00 356.83 335.00 360.44 335.00 393.47 395.00 

2. ทรัพยส์ินทีมี่ข้อจ ำกัดและภำระผูกพัน         
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้วำงหลกัทรพัยร์ฐับำลเป็นหลกัทรพัยค์  ำ้ประกนัดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

  

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน 
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2563 2564 2564 2565 

รำคำตำมบญัช ี รำคำตำมบญัช ี
พนัธบตัรรฐับำล  
วำงประกนัไฟฟ้ำ 

1.86 1.86 1.86 1.86 

3. ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดเ้ขำ้ท ำภำระผกูพนัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพืน้ท่ีในอำคำร โดย
อำยุของสญัญำมีระยะเวลำเฉล่ียโดยประมำณ 1 ถึง 5 ปี ซึ่งสญัญำดงักล่ำวเป็นสญัญำที่บอกเลิก
ไม่ไดแ้ละมีภำระผกูพนัดงัต่อไปนี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

  
ส ำหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน 

สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 
2563 2564 2564 2565 

ภำยใน 1 ปี 1.98 0.58 1.98 - 
มำกกวำ่ 1-5 ปี 0.58 - - - 

รวม 2.56 0.58 1.98 - 

  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูท้ าค าเสนอซือ้ซึ่งเขา้ถึงไดจ้าก 
website ของผูท้ าค าเสนอซือ้ (www.thaisri.com))   

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำผิดทำงอำญำในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/
หรือผู้บริหำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

   - ไม่มี – 
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1.2.8 ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยังไม่สิน้สุดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือผู้บริหำรของผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้   

  ณ วันที่  30 กันยำยน 2565 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีคดีถูกฟ้องร้องเก่ียวกับค่ำสินไหมทดแทนตำมกำร
ด ำเนินกำรปกติของธุรกิจประกันภัย โดยมีทุนทรพัยร์วมจ ำนวนเงินประมำณ 150.00 ลำ้นบำท ทั้งนี ้
ผู้บริหำรของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้เชื่อว่ำเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่กิจกำรบันทึกในงบกำรเงินแลว้มี
จ ำนวนเพียงพอส ำหรบัผลเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ดงักล่ำว 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้  

ชื่อ : บรษิัท เดอะ ควอนท ์กรุ๊ป จ ำกดั  

ที่อยู่ : 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร ์หอ้งเลขที่ 1802 ชัน้ท่ี 18 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี                  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศพัท ์ : 02-168-8488 

โทรสำร : 02-168-8489 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำอื่น  

 ที่ปรกึษำทำงกฎหมำย 

ชื่อ : บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ำกดั   

ที่อยู่ : 990 อำคำรอบัดลุรำฮมิ เพลส ชัน้ 5, 10 และ 21-25 ถนนพระรำมที่ 4 แขวงสีลม         

เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท ์ : 02-666-2824 

โทรสำร : 02-666-2924 

4. ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกจิกำร  

4.1. สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ / ข้อตกลง / บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้กระท ำขึน้ก่อนกำรย่ืน
ค ำเสนอซื้อหลักทรัพย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพยข์องกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ทัง้นี ้ไม่ว่ำกำรท ำสัญญำ / ข้อตกลง / บันทกึควำมเขำ้ใจดังกล่ำว จะเป็นกำรท ำเพือ่ซือ้ขำยหลักทรัพย์
ในค ำเสนอซือ้หรือไม่ก็ตำม 

สัญญำซือ้ขำยหุ้น 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้กบักลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของกิจกำร เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2565 ซึ่งตำม
สญัญำซือ้ขำยหุน้ดงักล่ำว กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำรจะด ำเนินกำรน ำหุน้มำขำยใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้ในหลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

สัญญำซือ้ขำยหุ้น รำยละเอียด 
คู่สัญญำ (1)  กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ (ในฐำนะผูโ้อน)  

(2)  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ในฐำนะผูร้บัโอน) 
เงือ่นไขบังคับ
ก่อนทีส่ ำคัญ 

(1)  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำรมีมติอนุมตัิในเรื่องดงัต่อไปนี ้(ก) กำรเพิกถอนหุน้
 ของกิจกำรจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ (ข) กำร
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สัญญำซือ้ขำยหุ้น รำยละเอียด 
 โอนกิจกำรทั้งหมดของกิจกำร (Entire Business Transfer) ใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอ
 ซือ้ และ (ค) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของกิจกำร เรื่องสดัส่วนของผูถื้อหุน้และสดัส่วน
 ของกรรมกำรของกิจกำรที่ไม่ใช่สญัชำติไทย 

(2)  กิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงข้อบังคับของกิจกำร เรื่อง
 สดัส่วนของผูถื้อหุน้และสดัส่วนของกรรมกำรของกิจกำร ที่ไม่ใช่สญัชำติไทยต่อ
 กระทรวงพำณิชย ์

(3)  กิจกำรไดร้ับจดหมำยที่ออกโดยตลำดหลักทรัพยฯ์ เพื่อแจ้งผลกำรพิจำรณำ
 อนุมัติ เบื ้องต้นในเรื่องกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำร จำกกำรเป็น
 หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ เวน้แต่ผลกำรพิจำรณำอนมุตัิ
 ฉบบัทำงกำรจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งกิจกำรจะยื่นค ำขอภำยหลงัจำกกำรเขำ้
 ซือ้หุน้สำมญัโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้
 และกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำรเสรจ็สมบรูณ ์

(4)  กิจกำรไดร้บัอนุมตัิจำก คปภ. ในเรื่องกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของกิจกำร โดยผูท้  ำ
 ค ำเสนอซือ้และกำรโอนกิจกำรทั้งหมด และ คปภ. ไม่ไดม้ีกำรก ำหนดเงื่อนไข
 ใดๆ แก่กิจกำร หรือผู้ค  ำท ำเสนอซือ้ซึ่งขัดขวำงหรือห้ำมกิจกำร หรือผู้ท  ำค ำ
 เสนอซือ้จำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญโดยผู้ท  ำค ำเสนอซือ้และ
 ธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทั้งหมด  ในกรณีที่ผลกำรพิจำรณำอนุมัติอยู่ภำยใต้
 เงื่อนไขซึ่งก ำหนดโดย คปภ. เงื่อนไขดังกล่ำวจะตอ้งบรรลุก่อนกำรเขำ้ซือ้หุ้น
 สำมญั โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และ
 กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำรเสรจ็สมบรูณ ์

(5)  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัอนมุตัิจำก คปภ. หรือกระทรวงกำรคลงัในเรื่องกำรเพิ่มทุน
 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

(6)  สัญญำโอนกิจกำรทั้งหมดซึ่งมีสำระส ำคัญตำมร่ำงที่ระบุในสัญญำซือ้ขำยหุน้
 ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำรไดม้ีกำรลงนำม
 โดยกิจกำรและส่งมอบใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อกำรลงนำม 

(7)  ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอนัมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกิจกำร 

(8)  ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด  ำ เนินกำรหรือข่มขู่ว่ำจะด ำเนินกำร 
 รวมถึงกำรด ำเนินกำรหรือกำรสอบสวนใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรห้ำม 
 คดัคำ้น หรือแทรกแซงธุรกรรมกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัและกำรโอนกิจกำรทัง้หมด 
 หรือควำมยินยอมของบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง หรือไดด้  ำเนินกำร หรือข่มขู่ว่ำจะ
 ด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งส่งผลให้หรืออำจคำดหมำยได้ว่ำธุรกรรมกำรเข้ำซื ้อหุ้น
 สำมัญโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้และธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทั้งหมดจะไม่สอดคลอ้ง
 อย่ำงมีนยัส ำคญักบัค ำรบัประกนัท่ีไดใ้หไ้วต้ำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ซึ่งจะไดเ้ขำ้ท ำ
 ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำร หรือมีกำรตรำหรือ
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สัญญำซือ้ขำยหุ้น รำยละเอียด 
 เสนอกฎหมำยใดๆ (รวมถึงกฎหมำยล ำดบัรอง) หรือค ำสั่ง หรือ เงื่อนไขใดๆ ซึ่ง
 หำ้ม มิใหเ้ขำ้ท ำหรือจ ำกดัหรือท ำใหเ้กิดกำรล่ำชำ้ในกำรปฏิบตัิตำมธุรกรรมกำร
 เขำ้ซือ้หุน้สำมญั และกำรโอนกิจกำรทัง้หมดอย่ำงมีนยัส ำคญั 

เงือ่นไขอืน่ๆ ที่
ส ำคัญ 

(1)  ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอนัมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกิจกำร 

(2)  ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะไม่มีหน้ำที่ท  ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์หำกผู้ท  ำค ำเสนอซือ้
 จ ำตอ้งปรบัรำคำเสนอซือ้ใหส้งูกว่ำรำคำหุน้ละ 215.00 บำท 

สัญญำโอนกิจกำร 

กิจกำรจะเขำ้ท ำธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทัง้หมดซึ่งประกอบดว้ย ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิด
ทัง้หมดของกิจกำรท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีโอนกิจกำรเสรจ็สมบูรณ ์ซึ่งรวมถึง กรมธรรมป์ระกนัภยั พนกังำน สญัญำกบั
ตวัแทน นำยหนำ้ และคู่คำ้ต่ำงๆ ใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ซึ่งจะเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของกิจกำรภำยหลงัจำก
กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสรจ็สมบรูณ์ โดยเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรโอนกิจกำร
ทั้งหมด ขึน้อยู่กับควำมส ำเร็จของเงื่อนไขบังคบัก่อนตำมสัญญำโอนกิจกำรและ/หรือไดร้บักำรผ่อนผันจำก
คู่สญัญำฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) โดยมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ส  ำคญัของสญัญำโอนกิจกำรซึ่งจะไดเ้ขำ้
ท ำโดยกิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ดงันี ้ 

สัญญำโอนกิจกำร รำยละเอียด 
คู่สัญญำ (1)  กิจกำร (ในฐำนะผูโ้อน)  

(2)  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ในฐำนะผูร้บัโอน) 
ค่ำตอบแทนกำร
โอนกิจกำร 

ไม่เกิน 2,988,500,000.00 บำท ช ำระเป็นเงินสดและตั๋วสญัญำใชเ้งินใหแ้ก่กิจกำร
โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้  

เงือ่นไขบังคับ
กอ่นทีส่ ำคัญ 

(1) กำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของกิจกำรระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่
ของกิจกำรโดยผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยโ์ดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ภำยใต้
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำซือ้ขำยหุ้นระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
กิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้เสรจ็สิน้ 

(2) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำรมีมติอนุมตัิกำรโอนกิจกำรทัง้หมดของกิจกำรใหแ้ก่
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (Entire Business Transfer) 

(3) กิจกำรไดร้ับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภยัในเรื่องกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของกิจกำรโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และกำร
โอนกิจกำรทัง้หมด และ คปภ. ไม่ไดม้ีกำรก ำหนดเงื่อนไขใดๆ แก่กิจกำรหรือผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ซึ่งขัดขวำงหรือห้ำมกิจกำรหรือผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อจำกกำรเข้ำท ำ
ธุรกรรมกำรเข้ำซือ้หุน้สำมัญโดยผู้ท  ำค ำเสนอซือ้และธุรกรรมกำรโอนกิจกำร
ทัง้หมด ในกรณีที่ผลกำรพิจำรณำอนุมตัิอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขซึ่งก ำหนดโดย คปภ. 
เงื่อนไขดงักล่ำวจะตอ้งบรรลกุ่อนกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตำม
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สัญญำโอนกิจกำร รำยละเอียด 
สญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำร
เสรจ็สมบรูณ ์

(4) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัอนมุตัิจำก คปภ. หรือกระทรวงกำรคลงัในเรื่องกำรเพิ่มทุน
ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

(5) ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด  ำ เนินกำรหรือข่มขู่ว่ำจะด ำเนินกำร 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรหรือกำรสอบสวนใดๆ เพื่อห้ำมคัดคำ้น หรือแทรกแซง
ธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทัง้หมด หรือกำรอนมุตัิ หรือควำมยินยอมที่จ ำเป็นเพื่อให้
กำรท ำธุรกรรมภำยใตส้ญัญำโอนกิจกำรแลว้เสรจ็ หรือข่มขู่ว่ำจะด ำเนินกำรใดๆ 
ซึ่งส่งผลให้ หรืออำจคำดหมำยไดว้่ำควำมส ำเร็จของธุรกรรมกำรโอนกิจกำร
ทั้งหมดจะถูกหำ้มมิใหเ้ขำ้ท ำหรือจ ำกัด หรือท ำใหค้วำมแลว้เสร็จของธุรกรรม
กำรโอนกิจกำรตำมสญัญำโอนกิจกำรเกิดกำรล่ำชำ้อย่ำงมีนยัส ำคญั 

(6) ไม่มีกำรตรำขึน้หรือเสนอใหต้รำขึน้ซึ่งกฎหมำย หรือมีกำรออกค ำสั่งซึ่งจะเป็น
กำรหำ้ม จ ำกดั หรือท ำใหค้วำมแลว้เสรจ็ของธุรกรรมกำรโอนกิจกำรตำมสญัญำ
โอนกิจกำรเกิดกำรล่ำชำ้อย่ำงมีนยัส ำคญั 

เงือ่นไขอืน่ๆ ที่
ส ำคัญ 

(1) ก่อนกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำนีเ้สร็จสิน้ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝืน
ข้อตกลงภำยใตส้ัญญำนี ้ โดยกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวไม่สำมำรถแก้ไขได้ หรือไม่
ไดร้บักำรแกไ้ขภำยใน 15 วนั คู่สญัญำอีกฝ่ำยสำมำรถบอกเลิกสญัญำนีไ้ดโ้ดย
กำรส่งหนงัสือบอกกล่ำวใหแ้ก่คู่สญัญำที่ด  ำเนินกำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว 

(2) สญัญำโอนกิจกำรจะสิน้สดุทนัทีหำกมีกำรบอกเลิกสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร (กรณีผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรเป็นนิติบุคคล) 

4.2.1 กำรถือหุ้นในกิจกำร 

- ไม่มี -

4.2.2 กำรถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร 

- ไม่มี -

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรใน
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 

4.3.1 กำรถือหุ้นโดยกิจกำรในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี -

4.3.2 กำรถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี -
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4.3.3 กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรของกิจกำรในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี -

4.4 ควำมสัมพันธอ์ื่นๆ 

4.4.1 กำรมีกรรมกำรร่วมกัน 

- ไม่มี - 

4.4.2 กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือกำรร่วมลงทุนในบริษัทอื่น 

- ไม่มี – 

4.4.3 กำรมีข้อตกลงหรือสัญญำอื่นๆ ระหว่ำงกนั  

- ไม่มี -

4.4.4 รำยกำรระหว่ำงกนั  
รำยกำรระหว่ำงกันของผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรส ำหรบังวดปีบญัชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
และ 2564 และส ำหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2565 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

 (หน่วย: บาท) 

 
ส ำหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 
2563 2564 2564 2565 

ค่ำสินไหมทดแทนรบัจำกกิจกำร 1/ 678,950 413,386 291,856 855,946 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยใหก้ิจกำร 2/ 426,520 443,110 443,110 345,002 

  ที่มำ : ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
หมำยเหต ุ: 1/ ค่ำสินไหมทดแทนรบัจำกกิจกำร คือ เงินทีก่ิจกำรชดใชใ้หแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ เพ่ือทดแทนควำมเสียหำยที่ 

       เกิดขึน้กบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้จำกกำรรบัประกนัภยั ในประเภทประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจและภำค         
       บงัคบั 

    2/ ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยใหก้ิจกำร คือ เงินทีก่ิจกำรไดร้บัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ เพ่ือทดแทนควำมเสียหำยที ่
       เกิดขึน้กบักิจกำรจำกกำรรบัประกนัภยั ในประเภทประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจและภำคบงัคบั 
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5. ข้อมูลอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งตอ่กำรตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย ์  

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ท ำค ำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนกำรท ำค ำเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ย่ืนค ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย)์ 

5.1.1 หุ้นสำมัญ 

ชื่อ ประเภทหุน้ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที ่
จ ำหน่ำยได้

แล้ว 
ทัง้หมดของ
กิจกำร 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั
สิทธิออก
เสียง 

ทัง้หมดของ
กิจกำร 

I.  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ - - - - 

II.  บคุคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ 

- - - - 

III.  บคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
บคุคลตำม I และ II  

- - - - 

IV.  ขอ้ตกลงอื่นที่จะท ำใหบ้คุคล
ตำม I ถึง III ไดหุ้น้เพิ่มขึน้ 

- - - - 

 รวม - -  

5.1.2 หลักทรัพยแ์ปลงสภำพ 

ชื่อ ประเภทหุน้ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั

จ ำนวนหุ้นที ่
จ ำหน่ำยได้

แล้ว 
ทัง้หมดของ
กิจกำร 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบั
สิทธิออก
เสียง 

ทัง้หมดของ
กิจกำร 

I.  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ - - - - 

II.  บคุคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ 

- - - - 

III.  บคุคลตำมมำตรำ 258 ของ
บคุคลตำม I และ II  

- - - - 

IV.  ขอ้ตกลงอื่นท่ีจะท ำใหบ้คุคล
ตำม I ถึง III ไดหุ้น้เพิ่มขึน้ 

- - - - 

 รวม - - - 
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5.2 แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้ใช้ในกำรเข้ำซือ้กิจกำร  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทัง้หมดของกิจกำรไดต้กลงตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้จะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมัญทั้งหมดของกิจกำรจ ำนวน 13,900,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจกำร ในรำคำเสนอซือ้หุน้ละ 215.00 บำท ดงันัน้ เงินทนุท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดจะเท่ำกบั 2,988,500,000.00 บำท (สองพนัเกำ้รอ้ยแปดสิบแปดลำ้นหำ้แสนบำท) 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ ในครัง้นี ้โดยแหล่ง
เงินทุนของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นีม้ำจำกเงินสดภำยในของผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนยืนยนัว่ำผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะมีเงินสดเพียงพอส ำหรบัช ำระมลูค่ำหลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้จึงไดแ้จง้ต่อ  ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพมหำนคร (Citibank N.A. Bangkok Branch) ให้
ออกหนงัสือรบัรองยอดเงินฝำกคงเหลือของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดย ณ วนัที่ 4 มกรำคม 2566 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์
เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพมหำนคร ไดอ้อกหนงัสือรบัรองว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีเงินสดฝำกในบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์
เป็นจ ำนวน 3,154,187,279.72 บำท (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีเงิน
ฝำกครอบคลุมเงินทุนที่ตอ้งใช้ทั้งสิน้จ ำนวน 2,988,500,000.00 บำท ส ำหรับช ำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้
หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

บริษัท เดอะ ควอนท ์กรุ๊ป จ ำกัด ในฐำนะผูจ้ัดเตรียมค ำเสนอซือ้ ไดพ้ิจำรณำรำยละเอียดของแหล่งเงินทุน
ทั้งหมด และสถำนะทำงกำรเงินของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยใ์นครัง้นี ้และมี
ควำมเห็นว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจจะขำยหุน้หรือโอนหุน้ที่จะไดร้บัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีใ้หแ้ก่บคุคลใดๆ ในจ ำนวน
ใดๆ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ หำกมีผูล้งทนุรำยอื่นที่สนใจ รวมถึงหำกผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ หรือกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้มีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นภำยใน และ/หรือ โครงสรำ้งทำงธุรกิจ และ/หรือ บริหำรสภำพคล่องทำง
กำรเงิน ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจขำย หรือโอนหุน้สำมญัของกิจกำรให้แก่
บุคคลใดๆ รวมถึงผูถื้อหุน้รำยใหญ่ บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ หรือผูล้งทนุรำยอื่นที่สนใจ 
โดยกำรขำยหรือโอนหุน้ของกิจกำรดงักล่ำวขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขบงัคบัของคู่สญัญำ  

ทั้งนี ้ ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อมีแผนด ำเนินกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจกำร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ทรัพยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดทั้งหมดของกิจกำร ไปยังผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ภำย
หลังจำกที่กิจกำรสำมำรถเพิกถอนหลักทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์  เป็น
ผลส ำเร็จ และภำยหลงัจำกควำมส ำเร็จของเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ดังนั้น ภำยใตธุ้รกรรมกำรโอนกิจกำร
ทั้งหมดของกิจกำรที่อำจเกิดขึน้ดังกล่ำว คำดว่ำกิจกำรจะด ำเนินกำรเลิกบริษัทเสร็จสิน้ภำยในปี 2566 และ
ด ำเนินกำรช ำระบญัชีต่อไป  
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5.4 ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

 ภำยหลังจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจกำรและกำรด ำเนินกำรเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจกำรจำก
กำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ และภำยหลังจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 
กิจกำรจะด ำเนินกำรคืนใบอนญุำตประกอบธุรกิจประกนัวินำศภยั เลิกบริษัทและเขำ้สู่กระบวนกำรช ำระบญัชี 
หำกผูถื้อหุน้รำยใดในกิจกำรมิไดต้อบรบัค ำเสนอซื ้อและไดถื้อหุน้จนถึงเสร็จสิน้กระบวนกำรช ำระบัญชีของ
กิจกำร ผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะไดร้บัเงินคืนทนุตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ภำยหลงัจำกที่เสร็จสิน้
กระบวนกำรช ำระบญัชีของกิจกำร 
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ส่วนที ่3  
รำยละเอียดของกิจกำร 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ : บรษิัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ตัง้บรษิัท : เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุี แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล : 0107536000196 

โทรศพัท ์ : 02-016-3333, 02-017-3333 

โทรสำร : 02-911-4477 

เว็บไซต ์ : www.namsengins.co.th 

1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2491 และไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบกิจกำรประกนัภยั
เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2491 กิจกำรไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2536 และ
ไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้ับหุน้สำมญัของกิจกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในปี 
2538 ปัจจุบัน กิจกำรมีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บำท ทุนที่ช  ำระแล้ว  139,000,000.00  บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 13,900,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท กิจกำรด ำเนินธุรกิจประกัน
วินำศภัย โดยให้บริกำรดำ้นกำรประกันภัยอย่ำงครบวงจร ทั้งนีร้ำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร 
สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของกิจกำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกั ดงันี ้

ประเภทของ
ผลิตภัณฑ ์

รำยละเอียด 

กำรประกนัอคัคีภยั 

เป็นประกันที่ใหค้วำมคุม้ครองทรพัยสิ์นที่เอำประกันภยัซึ่งอำจไดร้บัควำมเสียหำย
จำกอัคคีภัย และภัยเพิ่มต่ำงๆ เช่น ภัยจำกลมพำยุ ภัยระเบิด ภัยน ้ำท่วม ภัย
เนื่องจำกน ำ้ ภัยแผ่นดินไหว เป็นตน้ ตัวอย่ำงของทรัพยสิ์นที่เอำประกันภัย เช่น  
ส่ิงปลกูสรำ้ง เครื่องจกัร และสต๊อกสินคำ้ 

กำรประกนัภยั
รถยนต ์

เป็นประกันท่ีใหค้วำมคุม้ครองต่อควำมสญูเสียหรือเสียหำยและควำมรบัผิดอนัเกิด
จำกกำรใชร้ถยนต  ์ซึ่งแบ่งเป็นกำรประกันภัยภำคบังคับ และกำรประกันภัยภำค
สมัครใจ ซึ่งคุม้ครองตัวรถยนตข์องผู้เอำประกันภัย รวมถึงทรัพยสิ์น  และควำม
บำดเจ็บหรือเสียชีวิตของบคุคลที่สำม ทัง้นีแ้ลว้แต่ประเภทกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ประเภทของ
ผลิตภัณฑ ์

รำยละเอียด 

กำรประกนัภยัทำง
ทะเลและขนส่ง 

เป็นประกันที่ให้ควำมคุม้ครองต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อตัวเรือ  สินค้ำที่
บรรทกุขณะที่ท ำกำรขนส่ง ทำงน ำ้ ทำงอำกำศและทำงบก รวมถึงควำมรบัผิดของผู้
ขนส่ง 

กำรประกนัภยั
เบ็ดเตล็ด 

เป็นกำรประกันภัยอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรประกันอัคคีภัย กำรประกันภัยรถยนต ์
กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง เช่น กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กำร
ประกันภัยโจรกรรม กำรประกันภัยควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก กำรประกันภยั
กำรก่อสรำ้ง กำรประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ เป็นตน้ 

กำรประกนัภยัต่อ 
เป็นกำรรบัประกันภัยต่อจำกบริษัทประกันภัยอื่น หรือกำรเอำประกันภัยต่อไปยงั
บรษิัทประกนัภยัอื่น 

ทั้งนี ้กิจกำรมีกำรลงทุนในผลิตภัณฑท์ำงกำรเงินต่ำงๆ เช่น กำรลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุน เป็นตน้ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในขอบเขต เงื่อนไข กติกำของคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของกิจกำรมี 2 กลุ่ม ดงันี ้

(1) กลุ่มลูกค้ำผู้เอำประกันภัยทั่ วไป ซึ่งรวมลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำรำยใหม่ที่ต้องกำรจะได้รับบริกำร 

ที่มีมำตรฐำนและไดร้บักำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำมเงื่อนไขในสญัญำประกนัภยั 

(2) กลุ่มลูกค้ำประเภทผู้ประกอบกำรขนส่งที่มีควำมต้องกำรใช้บริกำรของบริษัทประกันภัยและได้รับ 

กำรชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำมเงื่อนไขในสญัญำประกนัภยั 

ประเภทผู้เอำประกันภัย 
สัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยกรมธรรมร์ถยนต ์

ภำคสมัครใจของลูกค้ำแต่ละกลุ่มทัง้หมด 

กลุ่มลกูคำ้ทั่วไป 44.00 

ผูป้ระกอบกำรขนส่ง 56.00 

รวม 100.00 

                      ที่มำ :  แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2564 (แบบรำยงำน 56-1 One Report) ของกิจกำร 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของกิจกำรมี 3 ช่องทำง ดงันี ้

(1) กำรขำยผ่ำนตวัแทนหรือนำยหนำ้ กิจกำรด ำเนินกำรขำยผ่ำนตวัแทนหรือนำยหนำ้โดยคดัเลือกจำกบุคคล
และนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีใบอนุญำตตัวแทนและนำยหน้ำประกันภัย นอกจำกนีย้ังมี
โครงกำรพฒันำตวัแทน/นำยหนำ้ใหม่ขึน้มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยท ำกำรฝึกอบรมใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถมี
จรรยำบรรณในวิชำชีพ และใหค้วำมสนบัสนนุตวัแทนหรือนำยหนำ้ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขำย
กรมธรรมแ์ละกำรใหค้  ำแนะน ำในดำ้นกำรบริกำรหลงักำรขำย ยอดขำยส่วนใหญ่ของกิจกำรด ำเนินกำร
ผ่ำนช่องทำงนี ้

(2) กำรขำยตรง กิจกำรไดจ้ดัตัง้ทีมงำนเจำะตลำดเฉพำะกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย โดยยอดขำยที่ด  ำเนินกำรผ่ำน
ช่องทำงนีม้ีอตัรำส่วนประมำณรอ้ยละ 3.15 ของเบีย้ประกนัรวมทัง้หมด 
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(3) กำรรบัประกันภยัต่อ กิจกำรไดด้  ำเนินกำรรบัประกันภยัต่อจำกบริษัทประกันภยัรำยอื่น เพื่อเสริมรำยได้
จำกกำรประกนัภยั โดยมีจ ำนวนประมำณรอ้ยละ 0.003 ของเบีย้ประกนัภยัรวมทัง้หมด 

กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของกิจกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

(1) ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 

กิจกำรรบัประกันวินำศภัยทุกประเภท อันไดแ้ก่ กำรประกันภัยรถยนตภ์ำคสมคัรใจและภำคบังคบั กำร
ประกนัอคัคีภยั กำรประกนัภยัทรพัยสิ์น กำรประกนัภยัขนส่งและสินคำ้ กำรประกนัภยัเบ็ดเตล็ด โดยในปี
ที่ผ่ำนมำมีผลิตภณัฑท์ี่ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ประกนัภยัที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค 
Covid-19 ที่ผูเ้อำประกนัภยัไดร้บัผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจ ดงันี ้

- สมำรท์ชอ้ยส ์มอเตอรไ์ซค ์(Smart Choices Motorcycle) 

ประกนัภยัประเภท 3 ส ำหรบัรถมอเตอรไ์ซคเ์พื่อกำรพำณิชย ์(Delivery) หรือรถมอเตอรไ์ซคส่์วนตวั 
- ประกนัภยัไขเ้ลือดออก 

เบีย้ประกนัภยัเริ่มตน้เพียง 139.00 บำทต่อปี ใหค้วำมคุม้ครองชดเชยรำยไดร้ะหวำ่งกำรรกัษำตวัจำก
โรคไขเ้ลือดออกในฐำนะผูป่้วยใน 

(2) บรกิำรดำ้นสินไหมรถยนต ์

กิจกำรมีเครือข่ำยในกำรใหบ้ริกำรดำ้นสินไหมรถยนต ์โดยมีอู่ซ่อมรถยนตท์ั้งรถใหญ่และรถเล็กที่เป็น
พันธมิตรทำงธุรกิจจ ำนวน 640 อู่ ซึ่งครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรทั่ วประเทศ นอกจำกนี  ้กิจกำรไดก้ ำหนด
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนส ำหรบักรมธรรมร์ถยนตใ์หแ้ก่ลกูคำ้ภำยใน 6 วนันบัจำกที่มีกำรตกลง
ค่ำสินไหมทดแทน เพื่อใหล้กูคำ้และคู่คำ้ไดร้บัค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงรวดเรว็ 

(3) แอปพลิเคชนั NSI 

กิจกำรไดพ้ฒันำแอปพลิเคชนั NSI เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถใชบ้รกิำรแจง้อบุตัิเหต ุส่งพิกดัจดุเกิดเหต ุถ่ำยรูป
ตรวจสภำพก่อนท ำประกนั คน้หำอู่และศนูยซ์่อม ผ่ำนสมำรท์โฟนทัง้ระบบ Andriod และ IOS 

(โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของกิจการที ่https://www.namsengins.co.th 
หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี) 
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1.3 สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำร  

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรส ำหรบังวดปีบญัชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 2563 
และ 2564 และส ำหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2565 มีรำยละเอียดดงันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร 1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2562 2563 2564 2564 2565 
สินทรพัยร์วม  3,904.01 4,029.87 4,396.82 4,258.71 4,740.14 
หนีสิ้นรวม 2,548.71 2,632.74 2,969.39 2,897.54 3,518.33 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,355.30 1,397.13 1,427.43 1,361.17 1,221.81 
ทนุจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 
รำยไดร้วม 2/ 2,159.71 2,199.50 2,423.95 1,806.86 2,059.32 
ค่ำใชจ้ำ่ยรวม 3/ 2,061.66 2,001.12 2,267.94 1,692.45 1,962.62 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 4/ 82.55 160.64 129.63 95.47 78.09 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 5.94 11.56 9.33 6.87 5.62 
เงินปันผลต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 3.95 9.70 7.75 7.75 7.00 
มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 97.50 100.51 102.69 97.93 87.90 

  ที่มำ :  งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแลว้ของกิจกำร 
  หมำยเหต ุ: 1/ ผู้ ถื อ หลั ก ท รัพย์ส ำมำ รถดู ง บก ำ ร เ งิ น แล ะหำข้อมู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ื น ๆ  ข อ ง กิ จ ก ำ ร ไ ด้จ ำ ก  website ขอ งกิ จ ก ำ ร  
                         (www.namsengins.co.th) หรือจำก website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจำก website ของตลำดหลกัทรพัย ์
                         แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

 2/ รำยไดร้วม ประกอบดว้ย เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ ก ำไร 
(ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรม รำยไดค้่ำเช่ำ และ รำยไดอ่ื้น 

 3/ ค่ำใชจ้่ำยรวม ประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกันภัยอ่ืน ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินงำน ตน้ทนุทำงกำรเงิน และ ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

 4/ ก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

1.4 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำร 

1.4.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจกำร ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2565 สำมำรถแสดงไดด้งันี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบัจ ำนวน
หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบัสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้หมด 

1. บรษิัท เอ็น.เอส.อลัลำยแอนซ ์
จ ำกดั 

3,996,710 28.75 28.75 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบัจ ำนวน
หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบัสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้หมด 

2. บรษิัท พกกิม จ ำกดั 2,398,027 17.25 17.25 
3. นำงสำวนศุรำ เจรญิชยัพงศ ์ 107,000 0.77 0.77 

นำยธีรชั เจรญิชยัพงศ ์ 100,000 0.72 0.72 
นำงสำววมิล เจรญิชยัพงศ ์ 65,030 0.47 0.47 
นำยพลวฒัน ์ตัง้สำธิต 65,000 0.47 0.47 
นำยวชิยั เจรญิชยัพงศ ์ 37,800 0.27 0.27 
นำยวิรชั กำญจนเสวี 110,000 0.79 0.79 
นำงสำวสวุรรณี ชรนิกำญจน ์ 40,000 0.29 0.29 
นำยบญุช ูโอภำสวิบลุ 40,000 0.29 0.29 
นำยธงชยั จงสขุศิรโิชค 20,000 0.14 0.14 
นำยวสนัต ์ภำสรุะพนัธ ์ 20,000 0.14 0.14 

4. นำงวำรุณี อำภำนทุตั 189,000 1.36 1.36 
นำยโชติธชั เจรญิชยัพงศ ์ 100,000 0.72 0.72 
นำงสำวไพวรรณ เจรญิชยัพงศ ์ 96,500 0.69 0.69 
นำงสำวภทัรสิำ เจรญิชยัพงศ ์ 45,000 0.32 0.32 
นำยไพรชั เจรญิชยัพงศ ์ 37,500 0.27 0.27 
นำงลออ ธรรมจำโร 95,500 0.69 0.69 

5. นำงกำญจนำ เชิญรุง่โรจน ์ 149,428 1.08 1.08 
นำงกมลภรณ ์ชินธรรมมิตร 100,750 0.72 0.72 
นำยธนิต เชิญรุง่โรจน ์ 95,500 0.69 0.69 
Ms. Lillian Fu 300,600 2.16 2.16 

6. นำงลกัษณำ ฟศูรีบญุ 230,150 1.66 1.66 
นำงสำวจอมขวญั ฟศูรีบญุ 110,000 0.79 0.79 
นำยอำชว ์ฟศูรีบญุ 78,250 0.56 0.56 
นำยสมบญุ ฟศูรีบญุ 17,189 0.12 0.12 

7. นำงสำวศรีรตันำ เจรญิชยัพงศ ์ 350,950 2.52 2.52 
นำงสำวรตันำ เจรญิชยัพงศ ์ 245,207 1.76 1.76 
นำงสำวสมุำลี เจรญิชยัพงศ ์ 220,058 1.58 1.58 
นำยพทุธพร มนสัมงคล 24,600 0.18 0.18 

8. นำยโสทศัน ์เจรญิชยัพงศ ์ 268,670 1.93 1.93 
นำงวรำภรณ ์เจรญิชยัพงศ ์ 157,000 1.13 1.13 
นำยรพีศกัดิ์ พวัศิร ิ 153,400 1.10 1.10 
นำงโชตมิำ พวัศิร ิ 115,270 0.83 0.83 
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบัจ ำนวน
หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกบัสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้หมด 

นำงพชัรสวสัดิ์ ชวะโนทยั 77,000 0.55 0.55 
นำยวรวจัน ์เจรญิชยัพงศ ์ 34,670 0.25 0.25 

9. นำงพรพรรณ ตนัอรยิกลุ 34,550 0.25 0.25 
นำยสรุพงษ์ เตชะหรูวิจติร 24,550 0.18 0.18 
นำยสรุพล เตชะหรูวิจิตร 24,550 0.18 0.18 
นำงออ้ยทิพย ์เหรำบตัย ์ 47,050 0.34 0.34 

10. นำยยอดชำย ผูส้นัติ 33,130 0.24 0.24 
นำงสมสิรนิทร ์ผูส้นัติ 6,400 0.05 0.05 
นำยยงยทุธ ผูส้นัต ิ 1,740 0.01 0.01 
รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 10,463,729 75.28 75.28 

11. ผูถื้อหุน้อื่นๆ 3,436,271 24.72 24.72 
รวม 13,900,000 100.00 100.00 

ที่มำ : กิจกำร 

1.4.1.1 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลำยแอนซ ์จ ำกัด  

บริษัท เอ็น.เอส.อลัลำยแอนซ ์จ ำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company โดยมีรำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 
รำยแรก ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. กลุ่มนำมสกลุเจรญิชยัพงศ ์ 14,843 42.41 42.41 
นางสาวรตันา เจริญชยัพงศ ์ 7,417 21.19 21.19 
นางสาวสมุาลี เจริญชยัพงศ ์ 4,638 13.25 13.25 
นางสาวศรีรตันา เจริญชยัพงศ ์ 2,788 7.97 7.97 

2. นำงกำญจนำ เชิญรุง่โรจน ์ 5,456 15.59 15.59 
3. นำยสมบญุ ฟศูรีบญุ 4,639 13.25 13.25 
4. นำงสำวอรุษยำ ผูพ้ฒัน ์ 2,630 7.51 7.51 
5. นำงพรพรรณ ตนัอรยิกลุ 1,300 3.71 3.71 
6. กลุ่มนำมสกลุพฒันรชัต ์ 851 2.43 2.43 

นางสาวนดิา พฒันรชัต ์ 310 0.89 0.89 
นางสาวนลวรรณ พฒันรชัต ์ 271 0.77 0.77 
นางสาวนวพร พฒันรชัต ์
 

270 
 

0.77 
 

0.77 
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

7. กลุ่มนำมสกลุตนัศิรคิงคล 785 2.24 2.24 
นายวลิาส ตนัศริคิงคล 315 0.90 0.90 
นายวโิรจน ์ตนัศริิคงคล 315 0.90 0.90 
นางช่อผกา ตนัศริิคงคล 155 0.44 0.44 

8. นำยยอดชำย ผูส้นัติ 728 2.08 2.08 
9. นำยสวุฒัน ์ดสิุตโรจนวงศ ์ 575 1.64 1.64 
10. นำงภษูณี ธนะธนติ 485 1.39 1.39 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 32,292 92.26 92.26 
11. ผูถื้อหุน้อื่นๆ 2,708 7.74 7.74 

รวม 35,000 100.00 100.00 
ที่มำ : กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

1.4.1.2 บริษัท พกกิม จ ำกัด 
บริษัท พกกิม จ ำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company โดยมีรำยชื่อผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ตำม
รำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ ดงันี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. กลุ่มนำมสกลุเจรญิชยัพงศ ์ 166,666 66.66 66.66 
นางสาวรตันา เจริญชยัพงศ ์ 83,332 33.33 33.33 
นางสาวสมุาลี เจริญชยัพงศ ์ 41,667 16.67 16.67 
นางสาวศรีรตันา เจริญชยัพงศ ์ 41,667 16.67 16.67 

2. นำงกำญจนำ เชิญรุง่โรจน ์ 41,667 16.67 16.67 
3. นำยสมบญุ ฟศูรีบญุ 41,667 16.67 16.67 

รวม 250,000 100.00 100.00 
            ที่มำ : กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
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1.4.2 รำยชื่อผู้ถือหุ้นทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้  

รำยชื่อผูถื้อหุน้ของกิจกำร ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของกิจกำรทกุรำยตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

13,900,000 100.00 100.00 

รวม 13,900,000 100.00 100.00 

1.5 รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำร และที่คำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำ 
ค ำเสนอซือ้ 

1.5.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำร 

รำยชื่อกรรมกำรของกิจกำรล่ำสุด ณ วันที่  28 ตุลำคม 2565 (ก่อนผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะยื่นเอกสำร 
ท ำค ำเสนอซือ้)  

ชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นำยยงยทุธ ผูส้นัติ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสมบญุ ฟศูรีบญุ รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
3. นำยวชิิต เจรญิชยัพงศ ์ กรรมกำร 
4. นำยวรวจัน ์เจรญิชยัพงศ ์ กรรมกำร 
5. นำงกมลภรณ ์ชินธรรมมิตร กรรมกำร 
6. นำยนภดล พฒุรงัษี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 
7. นำยสมบตัิ พถูำวรวงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 
8. นำงพรพรรณ ตนัอรยิกลุ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 
9. นำย มำว อ่อง ทนุ กรรมกำรอิสระ 
10. นำยเปรมจิต วเิศษแพทยำ กรรมกำรอิสระ 
11. นำยอนนัต ์เกตพุิทยำ กรรมกำรอิสระ 
12. นำยอิทธิ ชสูรอ้ยป่ิน กรรมกำรอิสระ 

   ที่มำ : www.set.or.th 

1.5.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้  

ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรไดต้ำมควำม
เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งคณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรภำยใตก้ฎระเบียบที่
เ ก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบำยของกิจกำร ข้อบังคับของกิจกำร และกำรขออนุมัติจ ำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร 

 

http://www.set.or.th/
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1.6 รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ปี ไตรมำส 
ช่วงรำคำสูงสุดและต ่ำสุด (บำทตอ่หุน้) 

รำคำสูงสุด รำคำต ่ำสุด 

2562 ม.ค. – มี.ค. 79.00 75.50 
 เม.ย. – มิ.ย. 77.50 66.00 
 ก.ค. – ก.ย. 72.50 55.75 
 ต.ค. – ธ.ค. 67.25 57.25 

2563 ม.ค. – มี.ค. 63.75 46.00 
 เม.ย. – มิ.ย. 65.00 46.75 
 ก.ค. – ก.ย. 79.25 53.50 
 ต.ค. – ธ.ค. 76.75 65.25 

2564 ม.ค. – มี.ค 88.75 73.00 
 เม.ย.- มิ.ย. 84.50 75.75 
 ก.ค. – ก.ย. 83.75 75.75 
 ต.ค. – ธ.ค. 83.25 78.50 

2565 ม.ค. – มี.ค 98.75 81.00 
 เม.ย.- มิ.ย. 92.00 84.00 
 ก.ค. – ก.ย. 186.00 88.50 
 ต.ค. – ธ.ค. 207.00 174.50  

ที่มำ : www.setsmart.com 

2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเข้ำครอบง ำกิจกำร  

2.1 สถำนภำพของกิจกำร  

ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์พื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และรวมถึงภำยหลงัจำกที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้นุมตัิใหเ้พิกถอนหุน้สำมญัของ
กิจกำรออกจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ แลว้นั้น สถำนะของกิจกำรในกำรเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะสิน้สดุลง แต่กิจกำรจะยงัคงด ำเนินธุรกิจต่อไปและยงัคงสถำนภำพ
เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.
บริษัทมหำชน") 

นอกจำกนี ้เนื่องจำกกิจกำรยงัคงมีสถำนะเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด จึงมีหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยขอ้มลูและจดัส่ง
ขอ้มลูตำมที่ พ.ร.บ.บริษัทมหำชน ก ำหนดไวต้่อไป แต่ภำระหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศในฐำนะบรษิัทจด
ทะเบียนตำมกฎหมำยหลักทรพัย ์ซึ่งรวมถึงขอ้บังคับของตลำดหลักทรพัยฯ์ เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีกำรเก่ียวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิกำรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนจะสิน้สดุลง นอกจำกนี ้
หำกกิจกำรมีผูถื้อหุน้รำยอื่นซึ่งมิใช่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ บคุคลที่กระท ำกำรรว่มกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (concert party) 
และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดังกล่ำว ถือหุน้รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำร จะส่งผลให ้(1) กิจกำรจะสิน้สุดหนำ้ที่ในกำรจัดท ำและน ำส่งรำยงำนเก่ียวกับฐำนะทำง

http://www.setsmart.com/
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กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 44/2556 
เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์(2) กิจกำรรวมถึงกรรมกำรและผูบ้รหิำรของกิจกำรจะไม่อยู่ภำยใต ้บงัคบัเก่ียวกบั
กำรบริหำรกิจกำรของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไว ้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ เช่น กำร
เขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่มีนยัส ำคญัของกิจกำร และหนำ้ที่ในกำรรำยงำนส่วนไดเ้สีย
ของกรรมกำร และผู้บริหำร เป็นตน้ และ (3) กรรมกำร ผู้บริหำรและผู้สอบบัญชีของกิจกำรและบุคคลที่
เก่ียวข้องจะสิน้สุดหน้ำที่ในกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพยต์ำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัชี ผูท้  ำแผน และผูบ้รหิำรแผน 

ทั้งนี ้ตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแผนด ำเนินกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจกำร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ทรัพยสิ์น หนีสิ้น สิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดทั้งหมดของกิจกำร ไปยังผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ภำย
หลังจำกที่กิจกำรสำมำรถเพิกถอนหลักทรพัย์จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ เป็น
ผลส ำเร็จ และภำยหลงัจำกควำมส ำเร็จของเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ดังนั้น ภำยใตธุ้รกรรมกำรโอนกิจกำร
ทัง้หมดของกิจกำรที่อำจเกิดขึน้ดงักล่ำว คำดว่ำกิจกำรจะด ำเนินกำรเลิกบริษัทเสร็จสิน้ภำยในปี พ.ศ. 2566 
และจะด ำเนินกำรช ำระบญัชีต่อไป  

2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกจิกำร  

เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแผนด ำเนินกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจกำรไปยงั
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ภำยหลงัจำกที่กิจกำรสำมำรถเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เป็นผลส ำเรจ็ และภำยหลงัจำกควำมส ำเรจ็ของเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กำรด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมกำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งภำยใตธุ้รกรรมกำรโอน
กิจกำรทั้งหมดของกิจกำรที่จะเกิดขึน้ดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้คำดว่ำจะด ำเนินกระบวนกำรเลิกบริษัทของ
กิจกำรเสร็จสิน้ภำยในปี พ.ศ. 2566 และจะด ำเนินกำรช ำระบญัชีต่อไป ดงันัน้ ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวนัที่
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้จนถึงวนัที่โอนกิจกำรทัง้หมดของกิจกำรและเลิกบริษัทแลว้
เสรจ็ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบำยและแผนกำรบรหิำรกิจกำรของกิจกำรใหเ้ปล่ียนแปลง
ไปอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยกำรเปล่ียนแปลงจะเป็นเพียงกำรเตรียมควำมพรอ้มของกิจกำรเพื่อให้กระบวนกำรโอน
กิจกำรสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงส ำเรจ็  

ทัง้นี ้นโยบำยและแผนกำรบรหิำรกิจกำรภำยหลงัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ มีขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบธุรกจิ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงซึ่งวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุ รกิจของกิจกำรภำย
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถำนภำพทำงกำรเงินของกิจกำร สภำวะทำง
ธุรกิจของกิจกำร หรือกำรเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจ
พิจำรณำทบทวนและปรบัปรุงวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรเพื่อใหม้ีควำมเหมำะสม
กับสภำวกำรณท์ี่เปล่ียนแปลงไป โดยหำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงใดๆ อย่ำงมีนยัส ำคญัที่
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แตกต่ำงจำกที่ระบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ
กำรประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำรเพื่ออนมุตัิกำรเปล่ียนแปลง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร 

 - คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้งก ำหนด ใหค้ณะกรรมกำรที่เหลืออยู่ของกิจกำรบำงส่วนพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของ
กิจกำร แทนกรรมกำรที่จะลำออกจำกต ำแหน่งเมื่อธุรกรรมกำรซือ้ขำยหุน้ส ำเร็จบริบูรณ์ ทั้งนี ้เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรโอนกิจกำรทัง้หมดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 - คณะผูบ้รหิำร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้คำดว่ำจะพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเดิมของกิจกำรใหเ้ป็นท่ีปรกึษำเพื่อให้
ค ำแนะน ำ ควำมช่วยเหลือ และกำรสนบัสนุนในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรโอนกิจกำรทัง้หมด เพื่อให้
กำรโอนกิจกำรทัง้หมด (รวมถึงกำรผนวกหน่วยธุรกิจหรือสำยงำนต่ำงๆ ของทัง้สองบริษัทเขำ้ดว้ยกัน
ภำยหลงักำรโอนกิจกำรทัง้หมด) เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ 

แผนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยข์องกิจกำร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนจะใหก้ิจกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยอ์ื่นที่มีนยัส ำคญัภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำก
วันสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ โดยผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีเพียงแผนที่จะด ำเนินกำรโอนกิจกำรทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) ของกิจกำรไปยงัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุวใ้นส่วนขำ้งตน้  

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงิน 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญภำยในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในตลำดกำรแข่งขันหรือผลกระทบจำกปัจจัย
ภำยนอกต่ำงๆ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำทบทวนและปรบัปรุงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำรเพื่อใหม้ี
ควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร เพื่อเสริมสรำ้งประสิทธิภำพในกำรบรหิำร
จดักำรและเพื่อประโยชนส์งูสดุของกิจกำร และเพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่อำจจะกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กิจกำร 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรภำยในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจ ำเป็นหรือในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของสถำนภำพทำงกำรเงิน
หรือสภำวะธุรกิจของกิจกำรหรือกำรเปล่ียนแปลงที่จ ำเป็นอื่นๆ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจจะเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรใหม้ีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร  
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2.3 รำยกำรระหว่ำงกนั  

ปัจจุบนักิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์น
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของกิจกำรกบั บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์  

ทั้งนี ้ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยเ์สร็จสิน้และกิจกำรมิไดม้ีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ แลว้ ภำระหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งที่กิจกำรตอ้งปฏิบตัิ
ตำมในฐำนะบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะสิน้สดุลง และในกรณีที่มีผูถื้อหุน้รำยอื่น ซึ่งมิใช่ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ บุคคลที่กระท ำกำรรว่มกับผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (concert party) และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้และของบคุคลที่กระท ำกำรรว่มกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (concert party) (ถำ้มี) ถือหุน้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 
5.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร หรือ มีจ ำนวนผูถื้อหุน้รวมกนัไม่เกิน 100 รำย กิจกำรรวมถึง
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของกิจกำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่อยู่ภำยใตข้อ้บงัคบัเก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรของบรษิัทท่ี
ออกหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นหมวด 3/1 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ซึ่งก ำหนดระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และไม่ตอ้งปฎิบตัิตำมเงื่อนไขของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

อย่ำงไรก็ดี หำกมีรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำร กำรเขำ้
ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและผลประโยชนข์องกิจกำรเป็น
หลกั อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของกิจกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้แต่กิจกำรจะยงัคง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของกิจกำรและกฎหมำยที่บงัคบัใช ้โดยจะขึน้อยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของกิจกำรและ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) เป็นส ำคญั 
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ส่วนที ่4 

รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

1. วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัของกิจกำรท่ีถืออยู่ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธ
กำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำยที่ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมส่วนท่ี 4 และเอกสำรแนบ 2 และ 4 ตำมแต่
กรณี 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถตอบรบัค ำเสนอซือ้ได ้2 ช่องทำง ดงันี ้(1) ตอบรบัค ำเสนอซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(Online) 
Electronic Tender (“eTender”) และ (2) ตอบรบัค ำเสนอซือ้โดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำร (Hard Copy)  

1.1 กรณีตอบรับค ำเสนอซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(Online) eTender  

 ผูแ้สดงเจตนำขำยที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ผ่ำนระบบ eTender จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทยที่สำมำรถ
พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนกบัขอ้มลูของกรมกำรปกครอง (Online DOPA) ไดส้ ำเรจ็ และหุน้ท่ีน ำมำเสนอขำยตอ้ง
ไม่ใช่หุน้ประเภท NVDR หรือ Foreign โดยหุน้ที่น ำมำเสนอขำยตอ้งอยู่ในรูปแบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ฝำกไว้
กับบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย”์) ผ่ำนบริษัทหลกัทรัพยท์ี่
เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ท่ำนัน้   

 ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนระบบ eTender ไดส้ ำเร็จ หรือผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ใช่
บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย หรือกรณีที่หุน้ที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุน้ (Script) หรือ (2) กำรฝำก
หลักทรัพยไ์วก้ับศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยใ์นบัญชีผู้ออกหลักทรัพย ์( Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 หรือ  
(3) NVDR ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถตอบรบัค ำเสนอซือ้โดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำร (Hard Copy) 
เท่ำนัน้ 

 ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถตอบรบัค ำเสนอซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(Online) eTender ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยก์ ำหนด โดยเขำ้ไปท่ี www.tiscosec.com  

1.2 กรณีตอบรับค ำเสนอซือ้โดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำร (Hard Copy)  

1.2.1 อ่ำน “ขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย”์ ตำมเอกสำรแนบ 2(1) ส ำหรบัหุน้สำมัญ และเอกสำร
แนบ 4(1) ส ำหรับ NVDR อย่ำงละเอียด กรอกข้อควำมในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ บริษัท  
น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (“แบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย”์) ตำมเอกสำรแนบ 2(2) ส ำหรบั 
หุน้สำมญั หรือเอกสำรแนบ 4(2) ส ำหรบั NVDR ตำมแต่กรณี ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงนำม  
ผูแ้สดงเจตนำขำย โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธ
กำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำยที่ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมส่วนที่ 4 และเอกสำรแนบ 2 และ 4 
ตำมแต่กรณี ท่ีแนบมำพรอ้มกนันี ้

ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัจะตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อของผูแ้สดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำร และรบัรองส ำเนำถกูตอ้งในเอกสำรประกอบแบบตอบรบัทัง้หมด จะตอ้งเป็นลำยมือชื่อเดียวกนั 
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หมำยเหต:ุ  ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งแปลงหลกัทรพัยใ์หต้รงกบัสญัชำติของผูถื้อหลกัทรพัยก์่อน จึงจะน ำมำ
แสดงเจตนำขำยกับตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่รบั
ซือ้หลกัทรพัยจ์ำกผูแ้สดงเจตนำขำยที่มีสญัชำติไม่ตรงกบัหลกัทรพัยท์ี่ถือ 

1.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปนี ้

1.2.2.1 กรณีทีเ่ป็นใบหุ้น (Script)  

ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยลงลำยมือชื่อสลกัหลงัใบหุน้ในช่อง “ลงลำยมือชื่อผูโ้อน” และส่งมอบใบหุน้ที่
สลกัหลงัพรอ้มแนบเอกสำรแสดงตนของผูแ้สดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุในขอ้ 1.2.2.3 ตำมแต่กรณี 
จ ำนวน 2 ชุด ทัง้นี ้ลำยมือชื่อสลกัหลงัใบหุน้และในเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
จะตอ้งเป็นลำยมือชื่อเดียวกนั โดยขอใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
พรอ้มเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยภำยในวนัท่ี 20 มีนำคม 2566 (ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้ ) เนื่องจำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะตอ้งน ำใบหุน้
ไปตรวจสอบและฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หำกใบหุน้ไดร้บั
กำรปฏิเสธกำรรับฝำกหลักทรัพย ์ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และ /หรือ ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยติดต่อรบัใบหุน้คืน 

- ในกรณีที่ค  ำน ำหนำ้ชื่อ ชื่อ หรือนำมสกุลของผูแ้สดงเจตนำขำยตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแสดง
ตนของผูแ้สดงเจตนำขำยในขอ้ 1.2.2.3 ตำมแต่กรณี ไม่ตรงกับชื่อที่ปรำกฏในใบหุน้ ผูแ้สดง
เจตนำขำยตอ้งกรอกขอ้ควำมใน “แบบค ำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย”์ ของศูนยร์บัฝำก
หลักทรัพย์ (“แบบ ศรท-301”) ตำมเอกสำรแนบ 5 โดยข้อมูลใหม่ตอ้งระบุให้ตรงกับบัตร
ประจ ำตวัประชำชน หนงัสือรบัรองนิติบคุคล หรือหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคลของผูแ้สดง
เจตนำขำย ตำมแต่กรณี นอกจำกนี ้ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งแนบเอกสำรเพิ่มเติมเก่ียวกบักำร
แกไ้ขขอ้มลูที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หรือ ใบแจง้เปล่ียน
ชื่อ เป็นตน้ โดยลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั  

- ในกรณีที่เป็นบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงเลขที่
บำ้นและชื่อที่ตรงกบับตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูจ้ดักำรมรดก ใหแ้นบส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำร
มรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ส ำเนำ  
ใบมรณบัตร ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูจ้ดักำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของ
ผูจ้ดักำรมรดก ที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและใบหุน้ท่ีสลกัหลงัโดยผูจ้ดักำรมรดก  

- ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์บิดำและมำรดำของผูเ้ยำวต์อ้งลงลำยมือชื่อสลกัหลงัใบ
หุน้และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดำ มำรดำ และผูเ้ยำว ์(ถำ้มี) รวมถึงส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นของบิดำ มำรดำ และผูเ้ยำว ์พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 

- ในกรณีที่ใบหุน้สญูหำย ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งติดต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อใหศู้นยร์บั
ฝำกหลักทรพัยด์  ำเนินกำรออกใบหุน้ใหม่เพื่อน ำใบหุน้ที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขั้นตอนในกำรออกใบหุ้นใหม่อำจจะต้องใช้ระยะเวลำ
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ประมำณ 3 วนัท ำกำร ดงันัน้ ผูแ้สดงเจตนำขำยจึงควรติดต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อออก
ใบหุน้ใหม่ล่วงหนำ้ก่อนสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ประมำณ 1 สปัดำห ์

หมำยเหต:ุ กำรแสดงเจตนำขำยในกรณีที่เป็นใบหุน้ กำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ะสมบูรณ ์  
 เมื่อใบหุน้ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบและรบัฝำกโดยศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ย
 แลว้เท่ำนั้น หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ผูท้  ำค ำ
 เสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบ
 รบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำย และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำร
 แจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยติดต่อรบัใบหุน้คืน 

1.2.2.2 กรณีทีฝ่ำกหุ้นไว้กับศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)  

ให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดต่อโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์ และ /หรือ ผู้ดูแลรับฝำกหลักทรัพย์ 
(Custodian) ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีหลกัทรพัยท์ี่จะแสดงเจตนำขำยฝำกอยู่ พรอ้มแนบเอกสำรแสดง
ตนของผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในข้อ 1.2.2.3 ตำมแต่กรณี จ ำนวน 1 ชุด เพื่อท ำกำรโอน
หลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนำขำยเขำ้บญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้

บญัชีชื่อ “ทสิโก้เพือ่เทนเดอร”์ 
“TISCO FOR TENDER” 

เลขที่บญัชี 002-000000015-5 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสำรแสดงตนของผูแ้สดง
เจตนำขำยตำมที่ระบุในข้อ 1.2.2.3 จ ำนวน 1 ชุด ไดท้ี่บริษัทหลักทรัพย ์และ/หรือ ผู้ดูแลรับฝำก
หลกัทรพัย ์(Custodian) ตำมแต่กรณี ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ โดยบริษัท
หลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูด้แูลรบัฝำกหลกัทรพัย ์(Custodian) นัน้ จะเป็นผูร้วบรวมและน ำส่งแบบตอบ
รบัดงักล่ำวใหแ้ก่ตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัยต์่อไป 

กรณีที่ได้ฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer 
Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งกรอก “แบบค ำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย ์
ระหว่ำงบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพยก์ับสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย”์ (“แบบ ศรท-403”) ตำม
เอกสำรแนบ 6 ที่กรอกรำยละเอียด พรอ้มลงนำมในเอกสำรอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น พรอ้มทั้งแนบ
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย ์ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไวใ้นหนำ้ที่ 2 ของแบบ ศรท-403 
จ ำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจำกแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์และเอกสำรแสดงตนของผู้แสดง
เจตนำขำยตำมที่ระบุในขอ้ 1.2.2.3 เพื่อท ำกำรโอนหลักทรพัยท์ี่เสนอขำยเขำ้บญัชีของตัวแทนใน
กำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่ระบขุำ้งตน้ 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสำรแสดงตนของผูแ้สดง
เจตนำขำยตำมที่ระบใุนขอ้ 1.2.2.3 จ ำนวน 1 ชดุ พรอ้มทัง้แนบแบบ ศรท-403 และเอกสำรแสดงตน
ของผูถื้อหลักทรพัย ์ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไวใ้นหนำ้ที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชุด ไดท้ี่
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

โดยตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรส่งแบบ ศรท -403 และเอกสำรประกอบของ 
ผูถื้อหลกัทรพัยไ์ปยงัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลกัทรพัยข์องผูแ้สดง



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4  

ส่วนที่ 4 หนำ้ 4 

เจตนำขำยที่ฝำกไวก้ับบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์มำยงับญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์
ดงันัน้ เพื่อประโยชนข์องผูแ้สดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหลกัทรพัยไ์ดภ้ำยในระยะเวลำกำรรบัซือ้ 
ขอควำมร่วมมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยที่ฝำกหลกัทรพัยไ์วก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรัพยใ์นบญัชีบรษิัทผู้
ออกหลักทรพัย ์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์และ
เอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ภำยในวนัที่ 20 มีนำคม 2566 (ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำ
กำรก่อนวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้) เพื่อใหม้ีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรประสำนงำนในกำร
โอนหลักทรพัย ์หำกแบบ ศรท-403 ดังกล่ำว ไดร้บักำรปฏิเสธจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้
ของผูแ้สดงเจตนำขำย 

ส ำหรบัผูถื้อ NVDR จะตอ้งยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสำรแสดงตนของผูแ้สดง
เจตนำขำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2.3 จ ำนวน 1 ชุด ภำยในวนัที่ 20 มีนำคม 2566 (ล่วงหนำ้อย่ำง
นอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้) เพื่อใหต้วัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยม์ีเวลำ
เพียงพอในกำรด ำเนินกำรเปล่ียน NVDR เป็นหุน้สำมญัในระบบไรใ้บหุน้ โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัยจ์ะไม่สำมำรถรบัซือ้ NVDR ไดห้ำกผูถื้อ NVDR ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเปล่ียน NVDR เป็น
หุน้สำมญัในระบบไรใ้บหุน้ไดท้นัภำยในระยะเวลำรบัซือ้ หำกกำรเปล่ียน NVDR เป็นหุน้สำมญัใน
ระบบไรใ้บหุน้ ไดร้บักำรปฏิเสธ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวน
สิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำย 

1.2.2.3 เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย 

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือ
ชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั 

ในกรณีที่เป็นบัตรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงเลขที่
บำ้นและชื่อที่ตรงกับบัตรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง เพิ่มเติมดว้ย 
หรือ 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูจ้ดักำรมรดก ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งแนบส ำเนำค ำสั่งศำลที่
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดกำรมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซื ้อ
หลักทรพัย ์ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูจ้ดักำรมรดก และส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นของผูจ้ดักำรมรดก ที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์บิดำและมำรดำของผูเ้ยำวต์อ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของบิดำ มำรดำ และผูเ้ยำว ์(ถำ้มี) รวมถึงส ำเนำทะเบียนบำ้นของบิดำ มำรดำ และ
ผูเ้ยำว ์พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 
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บุคคลธรรมดำทีไ่ม่ใช่สัญชำติไทย 

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
โดยลำยมือชื่อนั้นจะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรเสนอขำยทุก
ฉบบั 

นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิน้สดุ
ของระยะเวลำรับซือ้ พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพัน  
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) หรือ 

ในกรณีที่เป็นส่วนรำชกำร องคก์รของรฐับำล รฐัวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรฐั จะตอ้งแนบ
หนงัสือรำชกำรท่ีมีค  ำสั่ง/มติใหท้ ำธุรกรรม หรือหนงัสือแต่งตัง้ หรือหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือ 

ในกรณีที่เป็นสหกรณ ์มลูนิธิ สมำคม วดั มสัยิด ศำลเจำ้ และนิติบุคคลอื่นในลกัษณะเดียวกัน 
จะตอ้งแนบหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรท ำธุรกรรม/รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร หนังสือ
แสดงกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือแต่งตัง้ หรือหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำ
ธุรกรรม และเอกสำรหลกัฐำนกำรไดร้บักำรยกเวน้กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง ในกรณีที่เป็นบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่
แสดงเลขที่บำ้นและชื่อที่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง
เพิ่มเติมดว้ย ในกรณีที่ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรเสนอ
ขำยทกุฉบบั 

หมำยเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีหนำ้ที่หกัภำษี ณ ที่
 จ่ำย ในอัตรำรอ้ยละ 3.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ หรือตำมอัตรำที่
 กรมสรรพำกรก ำหนด และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ให้กับบริษัท
 หลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย  ์

นิติบุคคลทีไ่ม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ หนังสือรบัรองที่ออกโดย
เจำ้หนำ้ที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติ
บุคคล ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไข
ในกำรลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้ 
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พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) และ 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง ในกรณีที่เป็นบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่
แสดงเลขที่บำ้นและชื่อที่ตรงกับบัตรประจ ำตัวประชำชน พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง
เพิ่มเติมดว้ย ในกรณีที่ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรเสนอ
ขำยทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบของนิติบุคคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทยขำ้งตน้ ตอ้งไดร้บั
กำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จัดท ำหรือผู้ให้ค  ำรับรองควำมถูกตอ้งของเอกสำรโดยเจำ้หนำ้ที่ 
Notary Public พรอ้มตรำประทับของเจ้ำหนำ้ที่ Notary Public และรับรองควำมถูกตอ้ง โดย
เจำ้หนำ้ที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ โดยกำร
รับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้  

กรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นนิติบคุคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมิไดป้ระกอบกิจกำร
ในประเทศไทย และมิไดม้ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้งัคับแห่งอนุสัญญำภำษีซอ้นกับ
ประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งอนุสญัญำภำษีซอ้นกับประเทศ
ไทย แต่มิไดม้ีขอ้ยกเวน้เรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จำกกำรขำยหุน้สำมัญที่เกิดขึน้ในประเทศ
ไทย ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งกรอกรำยละเอียดตน้ทุนของหลกัทรพัยท์ี่น ำมำเสนอขำยใน “แบบ
แจ้งต้นทุนของหลักทรัพยท์ี่น ำมำเสนอขำย” เพื่อใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรหกัภำษี ณ ที่
จ่ำย ในอัตรำรอ้ยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำยหลักทรพัย ์กล่ำวคือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำที่
เสนอซือ้และตน้ทุนของหลักทรพัย ์ตำมเอกสำรแนบ 2(4) ส ำหรบัหุน้สำมัญ และเอกสำรแนบ 
4(4) ส ำหรบั NVDR ทัง้นี ้หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมิไดแ้จง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยด์งักล่ำว ตวัแทน
ในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะท ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้คูณดว้ย
จ ำนวนหุน้ท่ีแสดงเจตนำเสนอขำยทัง้หมด 

1.2.2.4 กรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัยด์ว้ยตนเอง ใหเ้ตรียม
หนงัสือมอบอ ำนำจในกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยอ์ีกหนึ่งชุด ตำมเอกสำรแนบ 2(3) ส ำหรบั
หุ้นสำมัญ และเอกสำรแนบ 4(3) ส ำหรับ NVDR พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท 
ตำมแต่กรณี และส ำเนำเอกสำรแสดงตนของผูม้อบอ ำนำจและผู้รบัมอบอ ำนำจตำมข้อ 1.2.2.3 
ตำมแต่กรณี พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

1.2.2.5 เอกสำรอื่นใดตำมแต่ที่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะรอ้งขอเพิ่มเติม 
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1.2.2.6 หำกมีขอ้สงสยัประกำรใดเก่ียวกบัวิธีตอบรบัค ำเสนอซือ้ กรุณำติดต่อ 

เจำ้หนำ้ที่บรกิำรลกูคำ้ ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลกัทรพัย ์
บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 
48/8 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท:์ 02-633-6441-5 
โทรสำร: 02-633-6690 

1.2.3 ย่ืนแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพยแ์ละเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย 

1.2.3.1 กรณีทีเ่ป็นใบหุ้น (Script) 

ใหย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งกรอกขอ้ควำมอย่ำงครบถว้นพรอ้มเอกสำรประกอบกำร
แสดงเจตนำขำยตำมที่ระบุขำ้งตน้ ณ สถำนที่ท  ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่วนัท่ี 
18 มกรำคม 2566 ถึงวนัท่ี 22 มีนำคม 2566 ทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่
เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตำมที่อยู่ดงันี ้

เจำ้หนำ้ที่บรกิำรลกูคำ้ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 
48/8 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท:์ 02-633-6441-5 
โทรสำร: 02-633-6690 

ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำส่งใบหุน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อตรวจสอบ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้มีควำมล่ำชำ้ในกำรโอนสิทธิในหุน้ ผูแ้สดงเจตนำขำย
อำจจะไดร้บัช ำระค่ำหลักทรพัยช์ำ้กว่ำที่ก ำหนด และในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกำรโอนสิทธิภำยใน
ระยะเวลำที่จะตอ้งสรุปผลกำรรบัซือ้หลักทรพัย ์โดยเป็นควำมผิดของผูแ้สดงเจตนำขำย จะถือว่ำ
กำรเสนอขำยในกรณีนีเ้ป็นโมฆะ 

ดังนั้น หำกผู้แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงคท์ี่จะไดร้บัช ำระค่ำหุน้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ใหผู้้
แสดงเจตนำขำยยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย
ให้ครบถ้วนภำยในวันที่ 20 มีนำคม 2566 (ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันสิน้สุดของ
ระยะเวลำรบัซือ้) 

ทัง้นี ้หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำ
ขำย และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยติดต่อรบัใบหุน้คืน 
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1.2.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีหลักทรพัยไ์วก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยผ่์ำนบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็น
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วน้ัน้ ผูแ้สดงเจตนำขำย
สำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสำรประกอบไดท้ี่บรษิัทหลกัทรัพยด์งักล่ำว 
ตัง้แต่วนัท่ี 18 มกรำคม 2566 ถึงวนัท่ี 22 มีนำคม 2566 ทกุวนัท ำกำร ภำยในเวลำท ำกำรของบรษิทั
หลักทรัพยน์ั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรพัยน์ั้นด ำเนินกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยใ์หก้บัตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยใ์หท้นัภำยในระยะเวลำรบัซือ้ 

ในกรณีที่ไดฝ้ำกหลักทรพัยไ์วก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรัพย ์ในบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย ์(Issuer 
Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยตอ้งยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพยพ์รอ้ม
เอกสำรประกอบภำยในวนัที่ 20 มีนำคม 2566 (ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุของ
ระยะเวลำรบัซือ้) โดยตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งแบบ ศรท-403 และเอกสำร
ประกอบของผู้แสดงเจตนำขำยไปยังศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอน
หลกัทรพัยข์องผูแ้สดงเจตนำขำยที่ฝำกไวก้บับญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยม์ำยงับญัชีของตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลักทรัพย ์ในกรณีตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยไ์ด้รับกำรปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำก
หลักทรพัย ์ในกำรโอนหุน้ดังกล่ำว ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรัพยข์อ
สงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำย 

1.2.3.3 กรณี NVDR  

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR 
ตำมเอกสำรแนบ 4(1) ในทำงปฏิบัติกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในกรณีที่ เป็น NVDR จะต้องใช้
ระยะเวลำด ำเนินกำรมำกกว่ำกำรเสนอขำยหลกัทรพัยก์รณีไรใ้บหุน้ 2 วนัท ำกำร เพื่อใหต้วัแทนใน
กำรรบัซือ้หลกัทรพัยม์ีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรเปล่ียน NVDR เป็นหุน้สำมญัในระบบไรใ้บหุน้ 
ดังนั้น ผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือ NVDR ตอ้งยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์พรอ้มเอกสำร
ประกอบผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วแ้ละมีหลกัทรพัยท์ี่
จะเสนอขำยฝำกอยู่นั้น ภำยในวันที่ 20 มีนำคม 2566 (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวัน
สิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้) 

1.3 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยมีหุน้สำมัญหรือ NVDR ที่ตอ้งกำรเสนอขำย ติดจ ำน ำหรือภำระผูกพัน ผู้แสดง
เจตนำขำยตอ้งด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผูกพนัก่อนที่จะด ำเนินกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ ตำมขอ้ 1.1 
หรือ 1.2 ตำมแต่กรณี 

1.4 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรซือ้หลักทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดวิธีกำร
ตอบรบัค ำเสนอซือ้และวิธีกำรอื่นใดตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรฉบับนีต้ำมควำมเหมำะสมในกรณีที่เกิดปัญหำ 
อุปสรรค หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ทั้งนี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่นักลงทุน และเพื่อใหก้ำรท ำค ำ
เสนอซือ้ครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จ โดยค ำตดัสินของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ม่ว่ำในกรณีใดๆ ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ โดยผูแ้สดงเจตนำขำยไม่มีสิทธิโตแ้ยง้ หรือเรียกรอ้งค่ำเสียหำย หรือเรียกรอ้งใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/
หรือ ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยร์บัผิดชอบในควำมเสียหำย หรือสูญเสียใดๆ ที่ เกิดจำกกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว  
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ทัง้นี ้ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับกำรย่ืนเอกสำรทำงไปรษณีย ์ 

2. วิธีกำรรับซือ้หลักทรัพย ์

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หุน้ทัง้หมดที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยภำยใตค้  ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 
ยกเวน้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ ที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1 ขอ้ 9 
เงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ของเอกสำรฉบบันี ้และกรณีที่ผูเ้สนอขำยยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยต์ำมที่
ระบไุวใ้นส่วนท่ี 4 ขอ้ 5 เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์

3. วิธีกำรช ำระรำคำ  

3.1  วันรับช ำระรำคำ  

เมื่อบริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์ไดร้ับแบบตอบรับกำรเสนอซือ้
หลักทรพัย ์เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ และเอกสำรหลกัฐำนตำมส่วนท่ี 4 ขอ้ 1.1 หรือขอ้ 1.2 ตำมแต่กรณี 
จำกผูแ้สดงเจตนำขำยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งไดร้บัใบหลักทรพัยห์รือเอกสำรยืนยันกำรโอนหลักทรพัยเ์ขำ้
บญัชีครบถว้นเรียบรอ้ยจำกบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูแ้สดงเจตนำขำย ตำมแต่
กรณี ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะท ำกำรช ำระรำคำให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำย โดยผู้แสดงเจตนำขำย
สำมำรถเลือกวนัรบัช ำระรำคำ ดงันี ้

3.1.1 เลือกรับช ำระรำคำก่อนสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

ในกรณีหุน้ที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ไรใ้บหุน้ (Scripless) หรือ (2) NVDR ผูแ้สดงเจตนำขำย
จะไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้ในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำ
ฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้และมีผล
สมบรูณ ์ 

ในกรณีหุน้ที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุน้ (Script) หรือ (2) กำรฝำกหลกัทรพัยไ์วก้บัศนูยร์บั
ฝำกหลักทรพัยใ์นบัญชีผู้ออกหลักทรัพย ์( Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะ
ไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้ภำยในวนัท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวนัที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำ
ฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้และมีผล
สมบรูณ ์

ทั้งนี ้กำรใชสิ้ทธิเลือกวันรบัช ำระรำคำก่อนสิน้สุดระยะเวลำรบัซือ้ขำ้งตน้ จะถือว่ำผูแ้สดงเจตนำขำย
ดงักล่ำวไดส้ละสิทธิยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยโดยในกรณีนี ้โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่สำมำรถ
ใช้สิทธิยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้อ 5 ได้ 
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3.1.2 เลือกรับช ำระรำคำภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัช ำระเงินค่ำหุ้นในวนัที่ 24 มีนำคม 2566 (ซึ่งเป็นวันท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนั
สิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้) หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนำขำยจะ
ไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้ในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้ ที่ขยำยออกไป 

กำรแจง้ควำมประสงคใ์นกำรรบัช ำระรำคำในขอ้ 3.1.1 หรือ 3.1.2 ขำ้งตน้ เมื่อไดด้  ำเนินกำรแลว้ไม่สำมำรถ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ไดร้ะบวุนัรบัช ำระรำคำขำ้งตน้จะถือว่ำผูแ้สดงเจตนำขำย
เลือกรบัช ำระเงินค่ำหุน้ ภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ตำมขอ้ 3.1.2 ขำ้งตน้ และมีสิทธิในกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยหุน้ของกิจกำร ตำมวิธีที่ก ำหนดในขอ้ 5 

หมำยเหต:ุ  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะช ำระเงินค่ำหุน้ใหก้ับผูแ้สดงเจตนำ
 ขำย ก็ต่อเมื่อกำรเสนอขำยมีผลสมบูรณ ์โดยแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์ และ/หรือ ใบหุน้ 
 และ/ หรือ เอกสำรประกอบตำมขอ้ 1.2.2 ของผูแ้สดงเจตนำขำยถกูตอ้งครบถว้น และสำมำรถโอน
 สิทธิในหลกัทรพัยไ์ดภ้ำยในเวลำที่จะตอ้งสรุปผลกำรซือ้หลกัทรพัย ์หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่
 สำมำรถท ำให้สมบูรณ์ภำยในเวลำที่ตอ้งสรุปผลกำรซือ้หลักทรัพย ์ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ 
 ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่ช ำระเงินค่ำหุน้ใหก้ับผูแ้สดงเจตนำขำย และด ำเนินกำรแจง้ให้
 ผูแ้สดงเจตนำขำยติดต่อขอรบัเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย และ/หรือ ใบหุน้คืน 

3.2 วิธีกำรรับช ำระรำคำ 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีในกำรรบัช ำระรำคำตำมที่ระบไุวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

3.2.1  รับเป็นเงนิโอนเข้ำบัญชีธนำคำร 

ทัง้นี ้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยแจง้รำยละเอียดของบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรจะรบัช ำระคำ่หุน้ซึง่ตอ้งเป็นบญัชี
ออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรำยวนัที่เปิดไวก้ับ (1) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (2) ธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (3) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (4) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
(5) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  (6) ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (7) ธนำคำร 
ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) หรือ (8) ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีต้อง
เป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ระบุในแบบตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย ์และผู้
แสดงเจตนำขำยจะต้องแนบส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพยห์น้ำทีร่ะบุชื่อเจ้ำของบัญชีและเลขที่
บัญชี หรือส ำเนำ Statement ของบัญชีกระแสรำยวันที่ระบุชื่อเจ้ำของบัญชีและเลขที่บัญชี 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรโอนเงินเขำ้บญัชีภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัรบัช ำระรำคำตำมขอ้ 3.1 
ในกรณีที่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของผูแ้สดงเจตนำขำยไดไ้ม่ว่ำกรณี
ใดๆ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิที่จะช ำระค่ำหลกัทรพัยเ์ป็นเช็ค โดยตวัแทนในกำรรบั
ซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ติดต่อไดท้ี่ระบุไวใ้นแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดในขอ้ 3.2.2 (2)  
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3.2.2  รับเป็นเช็ค 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรบัเช็คดงันี ้

(1) มำรับเช็คด้วยตนเอง 

(1.1) กรณีเลือกรับช ำระรำคำก่อนสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

กรณีที่หุน้ท่ีน ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ไรใ้บหุน้ (Scripless) หรือ (2) NVDR 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถรบัเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยในชื่อของผูแ้สดงเจตนำขำย ไดต้ัง้แต่วนัท ำ
กำรที่ 2 ถัดจำกวนัที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรพัยพ์รอ้มเอกสำร
ประกอบกำรแสดงเจตนำขำยที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้
บญัชีชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ์  

กรณีที่หุน้ที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุน้ (Script) หรือ (2) กำรฝำกหลกัทรพัยไ์วก้ับ
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600  

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถรบัเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยในชื่อของผูแ้สดงเจตนำขำย ไดต้ัง้แต่วนัท ำ
กำรที่ 3 ถัดจำกวนัที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัยพ์รอ้มเอกสำร
ประกอบกำรแสดงเจตนำขำยที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้
บญัชีชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ์  

(1.2) กรณีเลือกรับช ำระรำคำภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถรบัเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยในชื่อของผูแ้สดงเจตนำขำย ไดทุ้กวนัท ำกำร
ตัง้แต่วนัท่ี 24 มีนำคม 2566 (ซึ่งเป็นวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้)  

โดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำรับเช็คช ำระเงินค่ำหลักทรัพย ์ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำย  
ผู้แสดงเจตนำขำย ณ สถำนที่ท  ำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์(เฉพำะวันท ำกำร) 
ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้

เจำ้หนำ้ที่บรกิำรลกูคำ้ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 
48/8 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท:์ 02-633-6441-5 
โทรสำร: 02-633-6690 

ผู้แสดงเจตนำขำยต้องแสดงหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์และแนบ
เอกสำรแสดงตนตำมขอ้ 1.2.2.3 พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบัใหแ้ก่ตวัแทนในกำร
รบัซือ้หลักทรพัย ์ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีควำมประสงคใ์หบุ้คคลอื่นมำรบัเช็คแทน  
ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งมอบอ ำนำจใหบ้คุคลดงักล่ำวเป็นผูด้  ำเนินกำรแทน โดยจะตอ้งส่งมอบ
หนังสือมอบอ ำนำจพรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท ตำมแต่กรณี และส ำเนำ
เอกสำรแสดงตนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมขอ้ 1.2.2.3 ตำมแต่กรณี 
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หำกผูแ้สดงเจตนำขำยไม่มำรบัเช็คดงักล่ำวภำยใน 14 วันหลังจำกวนัรบัช ำระรำคำตำมขอ้ 3  
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ติดตอ่ไดท้ี่ระบไุว้
ในแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

(2)  ให้จัดส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนในวนัรบัช ำระรำคำ
ตำมขอ้ 3 ตำมที่อยู่ที่ติดต่อไดท้ี่ระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยอำจไดร้บัช ำระค่ำหลกัทรพัยช์ำ้กว่ำวนัรบัช ำระรำคำ 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ไดด้  ำเนินกำรจัดส่งเช็คทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยโ์ดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูแ้สดงเจตนำขำยไดร้บัช ำระค่ำหลกัทรพัยแ์ลว้โดยชอบ และ
ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยอ์ีกต่อไป 

ทั้งนี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ สั่งจ่ำยชื่อผูแ้สดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยอยู่ต่ำงจังหวดั จะตอ้งใช้
เวลำในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คตำมขั้นตอนของแต่ละธนำคำร ซึ่งอำจจะใช้เวลำมำกขึน้ และมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บเงิน 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ไดเ้ลือกวิธีในกำรรบัช ำระรำคำ หรือไม่ไดเ้ลือกวิธีในกำรรบัเช็ค หรือ
เลือกวิธีกำรรบัช ำระรำคำไม่ชดัเจน ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิที่จะช ำระค่ำหลกัทรพัยเ์ป็นเชค็ 
โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ติดตอ่ไดท้ี่ระบไุว้
ในแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดในขอ้ 3.2.2 (2) 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่จ  ำนวนเงินท่ีผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยมีจ ำนวนตัง้แต่ 100,000 บำทขึน้
ไปและผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ใช่ผู้รบัผลประโยชน์ที่แทจ้ริง ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยระบุผู้ที่ไดร้บัผลประโยชน์ที่
แทจ้รงิดว้ย 

หมำยเหต:ุ กรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยส่งมอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็นใบหุน้ ตวัแทนในกำรรบั
 ซือ้หลกัทรพัยจ์ะช ำระเงินใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดก้็ต่อเมื่อใบหุน้นัน้ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบและรบั
 ฝำกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ หำกใบหุน้นัน้ไดร้บักำรปฏิเสธจำกศูนยร์บัฝำก
 หลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะไม่ช ำระเงินค่ำหุน้ และผู้
 แสดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรแจง้ใหม้ำรบัเอกสำรทัง้หมดคืนจำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรัพย์
 ตำมที่อยู่ที่ระบไุวต้ำมขอ้ 1.2.3.1 
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4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนำขำยไว้แล้ว  

ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลักทรัพยใ์หแ้ก่ผู้แสดงเจตนำขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์ตำมวันและ
วิธีกำรรบัช ำระรำคำที่ผูแ้สดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงคไ์วต้ำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ ดงันี ้

4.1  กรณีทีเ่ลือกรับช ำระรำคำก่อนสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

ในกรณีหุ้นที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ไรใ้บหุ้น (Scripless) หรือ (2) NVDR ตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำหุน้ในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวันที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำ
เสนอซือ้หลักทรพัยพ์รอ้มเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำฝำก
หลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์

ในกรณีหุน้ที่น ำมำเสนอขำยอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุน้ (Script) หรือ (2) กำรฝำกหลักทรพัยไ์วก้ับศูนยร์บัฝำก
หลักทรพัยใ์นบัญชีผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรพัยจ์ะ
ด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำหุน้ภำยในวันท ำกำรที่ 3 ถัดจำกวนัที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น โดยที่กำรโอนหรือน ำฝำกหลกัทรพัย์
เขำ้บญัชีชื่อ “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ ใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์

4.2 กรณีทีเ่ลือกรับช ำระรำคำภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำรับซือ้ 

ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำหุน้ในวนัท่ี 24 มีนำคม 2566 (ซึ่งเป็นวนัท ำกำรท่ี 2 ถดั
จำกวนัสิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้) 

ทัง้นี ้หำกมีเหตกุำรณเ์กิดขึน้ซึ่งส่งผลใหม้ีกำรลดรำคำเสนอซือ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ขอ้ 8 ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ผ่ำนตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์จะช ำระรำคำหลกัทรพัยใ์นรำคำที่ลดลงนัน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยทุกรำย เวน้แต่หลกัทรพัยจ์ ำนวนที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดย้ื่นแบบค ำตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยก์่อนหนำ้
วันที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศแกไ้ขขอ้เสนอ และแสดงควำมจ ำนงอย่ำงชัดเจนว่ำสละสิทธิ ในกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย โดยกำรแสดงเจตนำขำยดังกล่ำวไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อจะช ำระรำคำ
หลกัทรพัยจ์ ำนวนดงักล่ำวตำมรำคำเสนอซือ้เดิมก่อนกำรแกไ้ข 

ทั้งนี ้หำกมีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้สูงขึน้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ผ่ำนตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์จะช ำระรำคำ
หลกัทรพัยต์ำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผูแ้สดงเจตนำขำยทกุรำย 

5. เงือ่นไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย ์ 

5.1  วันสุดท้ำยทีผู้่แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้เฉพำะในกรณีที่เลือกรบัช ำระรำคำภำยหลังจำก
สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ตำมขอ้ 3.1.2 โดยวนัสดุทำ้ยที่ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้
คือ วนัท ำกำรท่ี 20 ของระยะเวลำรบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ ์2566  

ทั้งนี ้ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรพัยต์ัง้แต่วนัที่ 18 มกรำคม 2566 ถึงวนัที่  
14 กมุภำพนัธ ์2566 ภำยในเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำร 
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5.2  วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.1 กรอกขอ้ควำมในแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท น ำสินประกันภยั จ ำกดั 
(มหำชน) (“แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์”) ตำมเอกสำรแนบ 3(2) ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงนำมผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์ซึ่งประกอบดว้ย 

(1) หลกัฐำนกำรรบัแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

(2) เอกสำรแสดงตนของผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ซึ่งเป็นเอกสำรตำมแต่กรณีเช่นเดียวกบัท่ี
แสดงในขอ้ 1.2.2.3 

(3) กรณีที่ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลกัทรพัยด์ว้ยตนเอง ใหเ้ตรียมหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยอีกหนึง่
ชุด ตำมเอกสำรแนบ 3(3) พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท และส ำเนำเอกสำรแสดงตนของ 
ผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมขอ้ 5.2.2 (2) ตำมแต่กรณี 

(4) กรณีที่ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยขอรบัคืนหลกัทรพัย์ผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อน ำ
ฝำกเขำ้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผูข้อยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยจะตอ้งกรอกแบบ ศรท-403 ตำมเอกสำรแนบ 6 และแนบเอกสำรแสดงตนของ 
ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมขอ้ 5.2.2 (2) เพิ่มเติมอีก 1 ชดุ 

5.2.3 ยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรพัย ์ซึ่งกรอกขอ้ควำมอย่ำงครบถว้น พรอ้มเอกสำร
ประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์ตำมที่ระบุในขอ้ 5.2.2 ที่ส  ำนกังำนของตวัแทนใน
กำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3.1 

 ทัง้นี ้ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับกำรย่ืนเอกสำรทำงไปรษณีย ์

5.2.4 เมื่อตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์และเอกสำร
ประกอบครบถว้นตำมขอ้ 5.2.2 ถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำร ดงันี ้ 

- กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรัพยจ์ะน ำใบหุ้นคืนแก่ผู้ขอยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจ ในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บั
มอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บั
มอบอ ำนำจสำมำรถมำติดต่อรบัใบหุน้คืนไดท้ี่ส  ำนกังำนของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่
อยู่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3.1 

- กรณีขอรบัคืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อน ำฝำกเขำ้บริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูดู้แลรบัฝำก
หลักทรพัย ์(Custodian) และ/หรือ บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 
600 ที่ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยมีบญัชีหลกัทรพัยอ์ยู่ ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะตอ้ง
จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้รำยกำรละ 100 บำท โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะโอนหุน้คืน
ผ่ำนศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยเ์ขำ้บัญชีฝำกหลักทรัพยต์ำมที่ระบุไวใ้นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดง
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เจตนำขำยหลกัทรพัย ์ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูข้อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบ
อ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

หมำยเหต:ุ กำรรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ด้วยระบบ 
Scripless จะเป็นไปตำมลกัษณะของหุน้ (ใบหุน้หรือ Scripless) ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำย ผูข้อยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรบัหลกัทรพัยค์ืนได ้

6. กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

6.1 ทีม่ำของรำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอซือ้หุน้สำมัญในครัง้นี ้เท่ำกับ 215.00 บำทต่อหุน้ (สองรอ้ยสิบหำ้บำทต่อหุน้) ซึ่งเป็นรำคำที่ก ำหนด
โดยผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ โดยรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำสูงสุดของรำคำที่ค  ำนวณตำมหลักเกณฑท์ี่
ก ำหนดในประกำศกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ขอ้ 56 เก่ียวกับรำคำเสนอซือ้หุน้ในกำรท ำค ำเสนอ
ซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัย ์ซึ่งก ำหนดว่ำรำคำเสนอซือ้จะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำรำคำสงูสดุของรำคำที่ค  ำนวณไดจ้ำก 4 
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑท์ีใ่ช้ในกำรประเมิน 
รำคำ  

(บำทต่อหุน้) 
1. รำคำสูงสุดที่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ บุคคลที่กระท ำ
 กำรร่วมกัน (concert party) กับผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลที่
 กระท ำกำรร่วมกัน (concert party) กับผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไดหุ้น้สำมัญหรือหุน้บุริมสิทธินั้นมำ
 ในระหว่ำงระยะเวลำเกำ้สิบวนัก่อนวนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต 

- ไม่มี - 

2. รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก (Volume Weighted Average Market Price: VWAP) ของ
หุน้นัน้ในระหว่ำงหำ้วนัท ำกำรก่อนวนัท่ีที่คณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของกิจกำรพิจำรณำใหเ้พิกถอนหุน้ออกจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยระยะเวลำดงักล่ำวเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 20 ตุลำคม 2565 ถึง 27 ตุลำคม 2565 
ก่อนวนัที่คณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำใหเ้พิกถอนหุน้
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งคือวนัท่ี 28 ตลุำคม 2565 

วันที ่
มูลค่ำซือ้ขำย 

(บำท) 
จ ำนวนหุ้นทีซื่อ้ขำย 

(หุน้) 
20 ตลุำคม 2565 3,280,606 17,710 
21 ตลุำคม 2565 5,728,306 31,003 
25 ตลุำคม 2565 24,774,753 125,175 
26 ตลุำคม 2565 12,136,445 60,704 
27 ตลุำคม 2565 25,462,244 125,374 

รวม 71,382,353 359,966 
รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้ชว่ง 5 วันท ำกำร 198.30 บำทตอ่หุน้ 

ที่มำ: setsmart   

198.30  

3. มูลค่ำสินทรพัยส์ุทธิของกิจกำร โดยค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบัญชีที่ปรบัปรุงใหส้ะทอ้นรำคำ 
ตลำดลำ่สดุของทรพัยสิ์นของกิจกำรนัน้แลว้ (Adjusted Book Value) โดยมลูค่ำทรพัยสิ์นของ

128.55 
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หลักเกณฑท์ีใ่ช้ในกำรประเมิน 
รำคำ  

(บำทต่อหุน้) 
กิจกำร เป็นมลูค่ำตำมงบกำรเงินของกิจกำร ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำน
จำกผูส้อบบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รำยกำร หน่วย มูลค่ำ 
มลูค่ำทำงบญัชขีองกจิกำรตำมงบกำรเงิน ลำ้นบำท 1,221.81 
บวก:  ส่วนเพิ่มจำกกำรประเมินมลูคำ่ทรพัยสิ์นท่ี
 ส ำคญั 

ลำ้นบำท 565.06 

รวมมูลค่ำทำงบัญชหีลังรำยกำรปรับปรุง ลำ้นบำท 1,786.87 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ ลำ้นหุน้ 13.90 
มูลค่ำหุน้ทำงบัญชหีลังรำยกำรปรับปรุง บำทต่อหุน้ 128.55 

ที่มำ:  งบกำรเงินที่สอบทำนของกิจกำรสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2565 และรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำ
 ทรพัยส์ินซึ่งจัดท ำโดย บริษัท โจนส ์แลง ลำซำลล ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ฉบบัลงวนัที่ 19 สิงหำคม 
 2565 (โปรดดรูำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 8)  

4. มูลค่ำยุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสำมัญของกิจกำรซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
โดยที่รำคำมลูค่ำยุติธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำรจะพิจำรณำจำกกำรประเมินมลูค่ำหลำย
วิธีประกอบกนั ดงันี ้

วิธีกำรประเมิน 
มูลค่ำ 

(บำทต่อหุน้) 
4.1  วิธีมลูคำ่ทำงบญัชี  

(Book Value Approach) 
87.90 

(วธิีไมเ่หมาะสม) 
4.2  วิธีปรบัปรุงมลูคำ่ทำงบญัชี  

(Adjusted Book Value Approach) 
128.55 

(วธิีไมเ่หมาะสม) 
4.3  วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ในอดีต 

(Historical Market Price Approach) 
153.55 – 198.30 
(วธิีไมเ่หมาะสม) 

4.4  วิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนตลำด  
(Market Comparable Approach) 

 

4.4.1   อตัรำส่วนรำคำตลำดต่อมลูค่ำทำงบญัชี 
  (Price to Book Value ratio: P/BV ratio) 

91.88 – 93.73 
(วธิีไมเ่หมาะสม) 

4.4.2   อตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ  
  (Price to Earnings ratio: P/E ratio) 

79.11 – 102.98 
(วธิีไมเ่หมาะสม) 

4.5  วิธีมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกจิกำร  
(Discounted Cash Flow Approach) 

150.24 – 179.26 
(วิธีเหมาะสม) 

 

150.24 – 179.26 
(ค่ำกลำง = 

163.22) 

 
รำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสำมัญของกิจกำร  

ในกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร เพื่อก ำหนดเป็นหนึ่งในรำคำขัน้ต ่ำ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดใน
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 12/2554 ขอ้ 56 (4) มลูค่ำยตุิธรรม (Fair Value) ของหุน้สำมญัหรือหุน้
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บุริมสิทธิของกิจกำรซึ่งประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินนัน้ บริษัท เดอะ ควอนท ์กรุ๊ป จ ำกัด (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ”) 
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดว้ยวิธีต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

4.1 วธิีมูลค่ำทำงบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีกำรประเมินมลูค่ำทำงบัญชีของกิจกำรเป็นกำรประเมินรำคำหุน้จำกมูลค่ำทำงบญัชีของกิจกำร ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินประเมินโดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินงวดล่ำสุดของกิจกำร สิน้สุด ณ วันที่ 30 
กนัยำยน 2565 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้
กำรประเมินมูลค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรโดยวิธีดังกล่ำวจะค ำนวณโดยน ำส่วนของผูถื้อหุน้ของกิจกำรหำรดว้ย
จ ำนวนหุน้ส ำมญัทัง้หมดที่ออกและช ำระแลว้ โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้

รำยกำร หน่วย มูลคำ่ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจกำร ล้ำนบำท 1,221.81 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ ลำ้นหุน้ 13.90 
มูลค่ำทำงบัญชี บำทต่อหุ้น 87.90 

ที่มำ: ขอ้มลูจำกงบกำรเงินส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 ที่สอบทำนแลว้ของกิจกำร 

รำคำหุน้สำมญัที่ไดจ้ำกวิธีมลูค่ำทำงบญัชีของกิจกำรเท่ำกบั 87.90 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ดี กำรประเมินมลูค่ำหุน้
ตำมวิธีดังกล่ำว เป็นกำรแสดงมูลค่ำทำงบัญชีของกิจกำร ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งไม่สะทอ้นมูลค่ำตลำดของ
สินทรัพยแ์ละหนี ้สินของกิจกำร และมิไดพ้ิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของกิจกำรในอนำคต ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้เห็นว่ำวิธีกำรประเมินมลูค่ำทำงบญัชีของ
กิจกำรเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรม (Fair Value) ของหุน้สำมญัของกิจกำร 

4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี (Adjusted Book Value Approach)   

วิธีกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร โดยวิธีปรบัปรุงมลูค่ำทำงบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
นัน้ค ำนวณจำกมลูค่ำทำงบญัชีที่ค  ำนวณไดต้ำมวิธีประเมินมลูค่ำทำงบญัชีในขอ้ 4.1 ขำ้งตน้ และปรบัปรุงดว้ย
รำยกำรทำงบญัชีที่ส  ำคญับำงรำยกำร เช่น ส่วนเพิ่มจำกกำรประเมินมลูค่ำตลำดของที่ดินและอำคำร และส่วน
เพิ่มหรือส่วนลดจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน เป็นตน้ เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่ำปัจจุบันหรือมูลค่ำ
ยุติธรรมมำกขึน้ โดยกำรประเมินครัง้นี ้ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำขอ้มูลจำกงบกำรเงินงวดล่ำสุดของ
กิจกำร ซึ่งตรงกบังบกำรเงินงวดเกำ้เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้อบบัญชี
รบัอนญุำตที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนที่คณะกรรมกำรของกิจกำรมีมติเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรขอเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งคือวนัท่ี 28 ตลุำคม 2565  

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดใ้ช้ขอ้มลูมลูค่ำทำงบัญชีซึ่งปรำกฎตำมงบกำรเงินล่ำสดุ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 ซึ่ง
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตของกิจกำรมำปรบัปรุงตำมประเด็นส ำคญั ดงันี ้

1. รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรประเมินมลูค่ำที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดพ้ิจำรณำขอ้มลูรำยงำนกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัยข์องกิจกำรซึ่งจดัท ำโดยบริษัท โจนส ์
แลง ลำซำลล ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“เจแอลแอล” หรือ “ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพยส์ินอิสระ”) ฉบับลงวนัที่ 19 
สิงหำคม 2565 ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกสมำคมนกัประเมินรำคำอิสระไทย 
สมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต.  
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ผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระไดท้ ำกำรประเมินทรพัยสิ์น ณ วนัท่ี 5 สิงหำคม 2565 โดยประเมินมลูค่ำตลำดของ
ที่ดินโดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และประเมินมลูค่ำของสิ่งปลกูสรำ้งโดยวิธีมลูค่ำตน้ทุน 
(Cost Approach) 

วิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดซึ่งผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำในรำยงำนกำรประเมิน
มลูค่ำทรพัยสิ์นในครัง้นีเ้ป็นวิธีกำรซึ่งไดอ้ำ้งอิงมลูค่ำของทรพัยสิ์นที่มีลกัษณะคลำ้ยหรือเหมือนกันกับทรพัยสิ์น
เป้ำหมำย โดยวิธีผูป้ระเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นอิสระไดเ้ลือกพิจำรณำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำทรพัยสิ์น เช่น 
ลักษณะทำงกำยภำพภำยนอกของทรัพย์สิน ท ำเล ที่ตั้ง ขนำดและรูปร่ำงที่ดิน ระดับที่ดิน กำรคมนำคม 
สำธำรณปูโภค และลกัษณะกำรใชป้ระโยชนใ์นปัจจบุนั เป็นตน้ จำกนัน้ ใหค้ะแนนโดยวิธีถ่วงน ำ้หนกั (Weighted 
Quality Score: WQS) แก่ทรพัยสิ์นเทียบเคียงเพื่อปรบัรำคำในกำรเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นเป้ำหมำย 

ส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำส่ิงปลกูสรำ้งในรำยงำนกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น ทำงผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระ
ไดป้ระเมินโดยอ้ำงอิงมูลค่ำตน้ทุนทดแทนขั้นตน้ (Gross Replacement Cost) และหักลบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำ
เพื่อใหไ้ดม้ลูค่ำตน้ทนุทดแทนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ (Depreciated Replacement Cost) 

โดยรำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นประเภทที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้งบนที่ดินของส ำนักงำนใหญ่และ
ส ำนักงำนสำขำของกิจกำรที่จัดท ำโดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินอิสระสำมำรถสรุปไดด้ังนี ้ (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 8) 

รำยกำรทรัพยสิ์น 
มูลค่ำทำง
บัญชี  

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำ
ประเมิน 

(ล้ำนบำท) 

เพิ่มขึน้/
ลดลง 

(ล้ำนบำท) 

ส ำนกังำนใหญ่ - ที่ดินขนำด 2 ไร ่พรอ้มอำคำรพำณิชย ์9 ชัน้ 50.88 658.00 607.12 

ส ำนกังำนสำขำเพชรบรุี - ที่ดินขนำด 44 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 1.32 8.00 6.68 

ส ำนกังำนสำขำกำญจนบรุี - ที่ดินขนำด 55 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 0.41 9.50 9.09 

ส ำนกังำนสำขำขอนแก่น - ที่ดินขนำด 52 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 3.51 15.00 11.49 

ส ำนกังำนสำขำนครรำชสีมำ - ที่ดินขนำด 72 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 3 ยนูิต 10.30 20.00 9.70 

ส ำนกังำนสำขำนครสวรรค ์- ที่ดินขนำด 1 ไร ่พรอ้มอำคำรพำณิชย ์5 ชัน้ 3.37 53.00 49.63 

ส ำนกังำนสำขำประจวบคีรีขนัธ ์- ที่ดินขนำด 103 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 2.21 8.00 5.79 

ส ำนกังำนสำขำรอ้ยเอ็ด - ที่ดินขนำด 94 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 3 ยนูิต 5.92 11.30 5.38 

ส ำนกังำนสำขำสมทุรสำคร - ที่ดินขนำด 57 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 13.03 15.00 1.97 

ส ำนกังำนสำขำสพุรรณบรุี - ที่ดินขนำด 90 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 3 ยนูิต 2.05 10.00 7.95 

ส ำนกังำนสำขำอบุลรำชธำนี - ที่ดินขนำด 63 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 11.19 14.00 2.81 

ส ำนกังำนสำขำอดุรธำนี - ที่ดินขนำด 94 ตำรำงวำ พรอ้มอำคำรพำณิชย ์3 ชัน้ 5.43 32.00 26.57 

ส ำนกังำนสำขำเชียงใหม่ - ที่ดินขนำด 54 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 3.41 17.00 13.59 

ส ำนกังำนสำขำชลบรุี - ที่ดินขนำด 41 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 0.87 12.00 11.13 

ส ำนกังำนสำขำนครปฐม - ที่ดินขนำด 89 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 4.41 6.00 1.59 

ส ำนกังำนสำขำนครพนม - ที่ดินขนำด 26 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 1 ยนูิต 4.77 5.50 0.73 

ส ำนกังำนสำขำระยอง - ที่ดินขนำด 200 ตำรำงวำ พรอ้มอำคำรพำณิชย ์4 ชัน้ 13.85 31.00 17.15 

ส ำนกังำนสำขำหำดใหญ่ - ที่ดินขนำด 54 ตำรำงวำ พรอ้มตกึแถว 2 ยนูิต 4.44 15.70 11.26 
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รวมส ำนักงำนใหญ่และสำขำ (ณ วันที ่30 กันยำยน 2565) 141.36 941.00 799.64 

ที่มำ: รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรพัยส์ินซึ่งจัดท ำโดย บริษัท โจนส ์แลง ลำซำลล ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ฉบบัลงวนัที่ 19 สิงหำคม 
2565 และงบกำรเงินส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 ที่สอบทำนแลว้ของกิจกำร 

จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้ง 18 รำยกำรของกิจกำรข้ำงตน้ ส่วนเพิ่มจำกกำรประเมินมูลค่ำ
ทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นอิสระมีมลูค่ำเท่ำกบั 799.64 ลำ้นบำท 

2. กำรปรบัปรุงมลูค่ำเงินลงทนุ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินปรบัปรุงส่วน เพิ่ม/ลด ของมลูค่ำเงินลงทุนของกิจกำร ไดแ้ก่ ตรำสำรทุนประเภทหุน้สำมญั 
หน่วยลงทุน และตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน โดยอำ้งอิงจำกรำคำยุติธรรมที่เปิดเผยในงบกำรเงินส ำหรบังวด 9 เดือน 
สิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ที่สอบทำนแลว้ของกิจกำร โดยมีรำยกำรปรบัปรุง ดงันี ้

รำยกำร 
มูลค่ำทำงบัญชี 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำประเมิน 

(ล้ำนบำท) 

เพิ่มขึน้/ลดลง 

(ล้ำนบำท) 

ตรำสำรทนุ (ประเภทหุน้สำมญั) จ ำนวน 36 รำยกำร 19.50 93.57 74.07 

หน่วยลงทนุ จ ำนวน 43 รำยกำร 1,332.49 1,024.77 (307.71) 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 618.67 617.73 (0.94) 

รวม 1,970.66 1,736.08 (234.58) 

ที่มำ: งบกำรเงินส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 ที่สอบทำนแลว้ของกิจกำร 

จำกกำรปรบัปรุงมลูค่ำเงินลงทุนของกิจกำรขำ้งตน้ ส่วนลดสทุธิจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทุนทัง้หมด
มีค่ำเท่ำกบั 234.58 ลำ้นบำท 

รำยกำรปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชีทีมี่สำระส ำคัญสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี ้
รำยกำร หน่วย มูลค่ำ 

มลูค่ำทำงบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 ลำ้นบำท 1,221.81 
(1) ปรบัปรุงรำยกำร: มลูค่ำที่เพ่ิมขึน้ (ลดลง) จำกกำรประเมิน

มลูค่ำที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง 
ลำ้นบำท 799.64 

(2) ปรบัปรุงรำยกำร: มลูค่ำที่เพ่ิมขึน้ (ลดลง) จำกกำร
ปรบัปรุงมลูค่ำเงินลงทนุ 

ลำ้นบำท (234.58) 

มลูค่ำทำงบญัชีหลงัปรบัปรุง ลำ้นบำท 1,786.87 
จ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ ลำ้นหุน้ 13.90 
มูลค่ำทำงบัญชีหลังปรับปรุงต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 128.55 

จำกกำรประเมินมูลค่ำหุ้นตำมวิธีปรับปรุงมูลค่ำทำงบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จะได้มูลค่ำ
ยุติธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำรเท่ำกบั 128.55 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนีเ้ป็นเพียงกำรปรบัปรุงมลูค่ำ
ของทรพัยสิ์นในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งเท่ำนัน้ มิไดพ้ิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัของกิจกำรในอนำคต ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้เห็นว่ำวิธีปรบัปรุงมลูค่ำทำงบญัชีของ
กิจกำรเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรม (Fair Value) ของหุน้สำมญัของกิจกำร 

4.3 วิธีเปรียบเทยีบรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach) 

กำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของกิจกำร โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของหุ้นในอดีต 
(Historical Volume Weighted Average Price) นัน้เป็นวิธีที่ค  ำนึงถึงรำคำตลำดและปริมำณกำรซือ้ขำยของหุน้



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4  

ส่วนที่ 4 หนำ้ 20 

สำมัญของกิจกำรในตลำดหลักทรพัยฯ์ ในแต่ละช่วงเวลำในอดีต โดยช่วงเวลำที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินน ำมำใช้
ค ำนวณรำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัหุ้นสำมญัของกิจกำรยอ้นหลงั คือ 5 – 180 วนัท ำกำร (นบัจำกวนัที่ 27 
ตลุำคม 2565 ยอ้นหลงัขึน้ไป ซึ่งเป็นวนัท ำกำรก่อนท่ีคณะกรรมกำรของกจิกำร มีมติเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจำรณำกำรขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำกตลำดหลักทรัพยฯ์ ) ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่สำมำรถสะท้อนถึงกำร
เคล่ือนไหวของหุน้สำมญัและผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละรอบระยะเวลำของกิจกำร กำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญั
ของกิจกำรโดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดถวัเฉล่ียน ำ้หนกัของหุน้ในอดีตสำมำรถสรุปไดด้งันี  ้

ช่วงระยะเวลำกำรซือ้ขำยย้อนหลัง 
(วันท ำกำร) 

รำคำตลำด 
 (บำทต่อหุ้น) 

มูลค่ำซือ้ขำย
เฉล่ียต่อวัน 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณซือ้
ขำยเฉล่ียต่อ

วัน  
(พันหุ้น) 

รำคำตลำด
ถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนัก  

(บำทต่อหุ้น) 
สูงสุด ต ่ำสุด 

5 วนัท ำกำร (20 ต.ค. 65 – 27 ต.ค. 65) 205.00 180.00 14.28 71.99 198.30 

15 วนัท ำกำร (4 ต.ค. 65 – 27 ต.ค. 65) 205.00 174.50 10.37 54.32 190.86 

30 วนัท ำกำร (13 ก.ย. 65 – 27 ต.ค. 65) 205.00 149.00 8.41 46.16 182.23 

60 วนัท ำกำร (1 ส.ค. 65 – 27 ต.ค. 65) 205.00 93.50 15.40 95.74 160.83 

150 วนัท ำกำร (11 มี.ค. 65 – 27 ต.ค. 65) 205.00 84.00 6.36 40.48 157.03 

180 วนัท ำกำร (27 ม.ค. 65 – 27 ต.ค. 65) 205.00 84.00 5.46 35.58 153.55 
ที่มำ: setsmart 

กรำฟแสดงรำคำปิดและปริมำณกำรซือ้ขำยหุ้นของกิจกำรย้อนหลัง 180 วันท ำกำร (27 มกรำคม 2565 – 27 ตุลำคม 2565) 

 
ที่มำ: setsmart 

มูลค่ำของหุน้สำมญัของกิจกำรที่ค  ำนวณไดจ้ำกวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของหุน้ในอดีต

เท่ำกับ 153.55 ถึง 198.30 บำทต่อหุ้น อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำวิธีดังกล่ำวไม่

เหมำะสม เนื่องจำกหุน้สำมญัของกิจกำรมีสภำพคล่องกำรซือ้ขำยที่ค่อนขำ้งต ่ำโดยมีปรมิำณกำรซือ้ขำยเฉล่ียวนั
ละ 35,576 หุน้ต่อวัน หรือคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 0.26 ของปริมำณหุน้ทั้งหมด (อำ้งอิงระยะเวลำ 180 วันท ำกำร
ยอ้นหลัง) และโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกิจกำรยงัถือครองโดยกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่เกินกว่ำรอ้ยละ 70.00 และ
ไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัตลอดปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้รำคำตลำดยงัอำจไม่ไดส้ะทอ้นถึงศกัยภำพ
และปัจจยัพืน้ฐำนของกิจกำรในอนำคตอีกดว้ย 
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4.4 วิธีเปรียบเทยีบอัตรำส่วนตลำด (Market Comparable Approach) 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำรโดยวิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนตลำด เป็นวิธีการประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการโดย
เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย 
ทั้งนี ้อัตราส่วนที่น ามาประเมินมูลค่าหุน้ของกิจการ ไดแ้ก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to 
Book Value Ratio) และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) ที่ปรกึษำทำงกำรเงินได้
พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ บริษัทจดทะเบียนท่ีเหมำะสมในกำรน ำมำอำ้งอิงไดแ้ก่บริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยั
ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยมี 10 บรษิัทดงันี ้

รำยช่ือบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) (“TIPH”) 

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัท อ่ืน (Holding Company) โดยมีบริษัท ทิพย
ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกนัภยั เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจดำ้น
รบัประกันวินำศภัยอนัไดแ้ก่ กำรประกันอคัคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภยั
ยำนยนต ์ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด รวมทัง้กำรรบัประกนัภยัต่อ 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน)  (“BKI”) 

ประกอบธุรกิจดำ้นรบัประกันวินำศภัยอันไดแ้ก่ กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง ประกนัภยัยำนยนต ์ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด รวมทัง้กำรรบัประกนัภยัต่อ 

บริษัท ศรีอยธุยำ แคปปิตอล 
จ ำกดั (มหำชน) (“AYUD”) 

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  (Holding Company) โดยมีบริษัท อลิอันซ์ 
อยธุยำ ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจดำ้นรบัประกนัวินำศภัย
อนัไดแ้ก่ กำรประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง ประกนัภยัยำนยนต ์ประกนัภยั
เบ็ดเตล็ด รวมทั้งกำรรบัประกันภัยต่อ และมีกำรลงทุนในบริษัท อลิอันซ ์อยุธยำ ประกัน
ชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทรว่มที่ประกอบธุรกิจดำ้นกำรประกนัชีวิต 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) (“MTI”) 

ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินำศภัย ไดแ้ก่ กำรรบัประกันอคัคีภยั กำรรบัประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง กำรรบัประกนัภยัรถยนต ์และกำรรบัประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
จ ำกดั (มหำชน) (“TVI”) 

ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินำศภัย ไดแ้ก่ กำรรบัประกันอคัคีภยั กำรรบัประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง กำรรบัประกนัภยัรถยนต ์และกำรรบัประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

บริษัท อินทรประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) (“INSURE”) 

ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินำศภัย ไดแ้ก่ กำรรบัประกันอคัคีภยั กำรรบัประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง กำรรบัประกนัภยัรถยนต ์และกำรรบัประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) (“NKI”) 

ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินำศภัย ไดแ้ก่ กำรรบัประกันอคัคีภยั กำรรบัประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง กำรรบัประกนัภยัรถยนต ์และกำรรบัประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) (“TSI”) 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรรบัประกันวินำศภัยเป็นหลกั ไดแ้ก่ อัคคีภัย กำรขนส่งสินคำ้ทำง
ทะเล รถยนต ์เบ็ดเตล็ด และมีธุรกิจกำรลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละตรำสำรทำงกำรเงินประเภท
ต่ำงๆ 

บริษัท บำงกอกสหประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) (“BUI”) 

ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินำศภัย ไดแ้ก่ กำรรบัประกันอคัคีภยั กำรรบัประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง กำรรบัประกนัภยัรถยนต ์และกำรรบัประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

บริษัท จรญัประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) (“CHARAN”) 

ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินำศภัย ไดแ้ก่ กำรรบัประกันอคัคีภยั กำรรบัประกันภัยทำงทะเล
และขนส่ง กำรรบัประกนัภยัรถยนต ์และกำรรบัประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

ที่มำ : www.set.or.th 
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4.4.1 อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach หรือ P/BV Ratio) 

กำรประเมินมูลค่ำหุน้สำมัญของกิจกำรโดยใชว้ิธีอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชี เป็นกำรสะทอ้นถึง
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นโดยกำรน ำมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นที่ค  ำนวณได้ในข้อ 4.1 คูณกับค่ำเฉล่ียของ
อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอ้ำ้งอิงขำ้งตน้ ทั้งนี ้กำรค ำนวณอัตรำส่วน
รำคำตลำดต่อมลูค่ำทำงบญัชีของกิจกำรจะค ำนวณจำกรำคำปิดรำยวนัยอ้นหลงัในช่วงเวลำ 15 วนั 30 วนั 60 
วนั 90 วนั และ 180 วนัตำมล ำดบั เพื่อใหม้ีขอ้มลูยอ้นหลงัไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้

บริษัทที่
เปรียบเทยีบ 

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชีของบริษัทเฉล่ียย้อนหลัง (เท่ำ) 

15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 

TIPH1/ 3.80 3.90 3.95 3.79 3.78 

BKI 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 

AYUD 1.30 1.36 1.37 1.29 1.17 

MTI 1.27 1.29 1.29 1.25 1.19 

TVI1/ 3.07 3.24 3.09 3.02 3.06 

INSURE1/ 2.56 3.13 3.55 3.06 2.82 

NKI 0.58 0.58 0.59 0.62 0.68 

TSI 1.71 1.70 1.75 1.79 1.90 

BUI 0.78 0.79 0.80 0.81 0.84 

CHARAN 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 

ค่ำเฉล่ีย 1.05 1.06 1.07 1.06 1.05 
มูลค่ำทำงบัญชีต่อ
หุ้นของกิจกำร 
(บำทต่อหุ้น) 

87.90 

รำคำ (บำทต่อหุ้น) 91.88 93.06 93.73 92.97 92.50 

ที่มำ: setsmart 
หมำยเหต:ุ 1/  ขอ้มลูของ TIPH TVI และ INSURE ไม่รวมในกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย เนื่องจำกบริษัทดงักล่ำวมีอตัรำส่วนรำคำตลำด

ต่อมลูค่ำทำงบญัชีของบริษัทสงูกว่ำบริษัทเปรียบเทียบอ่ืนอย่ำงมีนยัส ำคญั (outlier) 

ในกำรประเมินดว้ยวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อมลูค่ำทำงบญัชี จะไดม้ลูค่ำหุน้ของกิจกำรอยู่ที่ 91.88 ถึง 93.73 
บำทต่อหุน้ โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อมลูค่ำทำงบญัชีเป็น
วิธีที่ไม่เหมำะสม เนื่องดว้ยมูลค่ำทำงบัญชี ณ เวลำใดเวลำหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนที่น ำมำอ้ำงอิง อำจมี
รำยกำรทำงบัญชีที่เกิดขึน้โดยเฉพำะเจำะจง หรือมีวิธีกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีที่แตกต่ำงกันออกไปตำม
นโยบำยทำงบญัชีของแต่ละบริษัท และมลูค่ำทำงบญัชีของกิจกำรอำจยงัไม่สะทอ้นถึงควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรของกิจกำรในอนำคต นอกจำกนี ้ดว้ยหุน้สำมญัของกลุ่มบริษัทประกนัวินำศภยัยงัมีสภำพคล่องกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลักทรัพยฯ์ ที่ค่อนข้ำงต ่ำ ดังนั้น อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชียังอำจไม่ไดส้ะท้อนถึง  
อปุสงคแ์ละอปุทำนของนกัลงทนุในตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงแทจ้รงิ ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำวิธีดงักล่ำวไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำร 
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4.4.2 อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach หรือ P/E Ratio) 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ เป็นกำรสะทอ้นถึงมลูค่ ำส่วนของผูถื้อหุน้ต่อหุน้
โดยกำรน ำประมำณกำรก ำไรสทุธิต่อหุน้ของกิจกำรในปี 2565 (รำยละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 4.5) คูณกับค่ำเฉล่ีย
ของอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอ้ำ้งอิงขำ้งตน้ ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำส่วนรำคำ
ตลำดต่อก ำไรสุทธิของบริษัทจะค ำนวณจำกรำคำปิดรำยวันยอ้นหลังในช่วงเวลำ 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วนั 
และ 180 วนัตำมล ำดบั เพื่อใหม้ีขอ้มลูยอ้นหลงัไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี  ้

บริษัทที่
เปรียบเทยีบ 

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสุทธิของบริษัทเฉล่ียย้อนหลัง (เท่ำ) 

15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 

TIPH1/ 36.20 37.13 35.92 30.53 24.94 

BKI1/ n.a. n.a. n.a. n.a. 26.28 

AYUD 15.94 16.58 16.58 15.39 14.36 

MTI 9.28 9.45 9.53 9.40 9.19 

TVI 15.48 16.37 15.35 14.45 13.09 

INSURE 3.22 3.94 4.48 3.90 26.23 

NKI1/ n.a. n.a. 33.90 36.19 25.86 

TSI1/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

BUI 15.77 16.11 15.24 12.94 10.12 

CHARAN1/ n.a. n.a. n.a. n.a. 42.41 
ค่ำเฉล่ีย 11.94 12.49 12.24 11.21 14.60 
ประมำณกำรก ำไร
สุทธิต่อหุ้นของ
กิจกำรในปี 2565 
(บำทต่อหุ้น) 

7.05 

รำคำ (บำทต่อหุ้น) 84.22 88.12 86.32 79.11 102.98 

ที่มำ: setsmart 

หมำยเหตุ: 1/ ขอ้มูลของ TIPH BKI NKI TSI และ CHARAN  ไม่รวมในกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวมีผลกำร    
ด ำเนินงำนขำดทุนยอ้นหลงัในระยะเวลำ 15 – 180 วันท ำกำร หรืออัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสุทธิสูงกว่ำบริษัท
เปรียบเทียบอ่ืนอย่ำงมีนยัส ำคญั (outlier) 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ จะไดม้ลูค่ำหุน้ของกิจกำรอยู่ที่ 79.11 ถึง 102.98
บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ดี ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสุทธิ ณ 
ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง อำจมิไดส้ะทอ้นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัท อำทิเช่น กรณีที่บรษิัทจดทะเบียนท่ี
น ำมำอำ้งอิงมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือมีผลกระทบจำกรำยกำรทำงบญัชีที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กับกำรด ำเนินธุรกิจโดยปกติ เป็นตน้ นอกจำกนี ้ดว้ยหุน้สำมญัของกลุ่มบริษัทประกันวินำศภยัยงัมีสภำพคล่อง
ในกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ค่อนขำ้งต ่ำ ดงันัน้ อตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิยงัอำจไม่ไดส้ะทอ้นถึง
อุปสงคแ์ละอุปทำนของนกัลงทุนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงแทจ้ริง ดงันัน้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำวิธีดงักล่ำวไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมัญของกิจกำร 
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4.5 วิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดว้ยวิธีมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดส่วนของกิจกำร (Discounted Cash Flow 
Approach หรือ DCF) เป็นวิธีกำรประเมินมูลค่ำโดยใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดที่กิจกำรจะไดร้บัในอนำคต
ตลอดช่วงระยะเวลำกำรประมำณกำรและมลูคำ่สดุทำ้ย (Terminal value) มำค ำนวณหำมลูค่ำปัจจบุนัดว้ยอตัรำ
คิดลด (Discount Rate) ที่เหมำะสม โดยทั่วไปวิธี DCF จะถูกน ำมำใชใ้นกรณีที่สำมำรถประมำณกำรกระแสเงิน
สดในอนำคตไดอ้ย่ำงนำ่เชื่อถือและสำมำรถพิจำรณำควำมเส่ียงเพื่อค ำนวณอตัรำคิดลดที่เหมำะสมได ้เนื่องจำก
วิธี DCF จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต จึงตอ้งพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของ
กิจกำรจำกปัจจยัพืน้ฐำนทัง้ภำยในและภำยนอก เช่น แผนกำรด ำเนินธุรกิจ สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั
ในอนำคต ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุนในอนำคต รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจและกำรด ำเนินกำรท่ี
เป็นเอกลกัษณเ์ฉพำะของกิจกำร เป็นตน้  

ทัง้นี ้เนื่องจำกธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพำะ ซึ่งโดยทั่วไปจะนิยมใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เรียกว่ำ
วิธีทำงคณิตศำสตรป์ระกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ในกำรประเมินมูลค่ำ
กิจกำร วิธีดงักล่ำวเป็นวิธีกำรประเมินมลูค่ำคิดลดกระแสเงินสดส ำหรบัธุรกิจประกนัภยัที่เป็นที่ยอมรบัตำมหลกั
สำกลโดยทั่วไป ดังนั้น กำรประเมินมูลค่ำกิจกำรดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจกำรส ำหรบัค ำ
เสนอซือ้หลักทรพัยฉ์บับนีน้ั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไดอ้ำ้งอิงขอ้มูลจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรซึ่ง
จัดท ำโดย บริษัท บลูเวนเจอร ์แอคชัวเรียล จ ำกัด (“นักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระ”) ฉบับลงวันที่ 27 
กันยำยน 2565 ซึ่งไดร้บักำรว่ำจำ้งจำกกิจกำรโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อจดัท ำกำรประเมินมลูค่ำกิจกำร ณ วนัที่ 30 
มิถนุำยน 2565  

ทั้งนี ้นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระไดท้ ำกำรประเมินมูลค่ำของกิจกำรโดยใชว้ิธีทำงคณิตศำสตรป์ระกันภยั 
(Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ซึ่งกำรประเมินมลูค่ำกิจกำรโดยวิธีกำรดงักล่ำว จะแยก
พิจำรณำมูลค่ำของธุรกิจประกันภัยโดยอ้ำงอิง (1) มูลค่ำของฐำนธุรกิจในปัจจุบันของกิจกำร (Embedded 
Value: EV) และ (2) มลูค่ำของกิจกำรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ในอนำคต (Value of New Business: VNB) 

นกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัที่เป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประเมินมลูค่ำกิจกำรในครัง้นีค้ือ นำยธัญนพ เหล่ำสขุศรีงำม 
นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยระดับเฟลโล (Fellows of the Casualty Actuarial Society: FCAS) ที่เชี่ยวชำญดำ้น
ประกันวินำศภัยของสมำคม Casualty Actuarial Society (https://www.casact.org/) ซึ่ง เป็นสมำคมของ
ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำรประกันวินำศภัยระดบัโลก โดยนำยธัญนพ เหล่ำสุขศรีงำม เป็นนักคณิตศำสตรป์ระกันภยั
ภำยใตส้งักัดของบรษิัท บลเูวนเจอร ์แอคชวัเรียล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรกึษำอิสระดำ้นคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
โดยนักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระมีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรแก่บริษัทประกันวินำศภัยในประเทศไทย
มำกกว่ำ 30 รำย 

บริษัท บลูเวนเจอร ์แอคชัวเรียล จ ำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท บลูเวนเจอร ์กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) โดยขอ้มลูสรุปบรษิัทของนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระ สำมำรถแสดงไดด้งันี ้
ทนุจดทะเบียนและช ำระเลว้ : 35,000,000 บำท 

ที่ตัง้ส ำนกังำน : 48/22 ชั้น  5 ซอยรุ่ง เรือง ถนนรัชดำภิ เษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนครฯ 10310 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจใหค้ ำปรกึษำและใหบ้ริกำรดำ้นคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
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2. นำยธัญนพ เหล่ำสขุศรีงำม 
3. นำยฉตัรชยั พยำฆรินทรงักรู 
กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดศ้ึกษำขอ้มูลสมมติฐำนจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรดังกล่ำวดว้ยควำม
รอบคอบและควำมระมัดระวัง โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินพบว่ำนัก
คณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระไดจ้ดัท ำสมมติฐำนและประมำณกำรส ำหรบัรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยแต่ละประเภทของ
ธุรกิจประกันวินำศภัยอย่ำงครบถ้วน โดยในกำรจัดท ำกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรในครั้งนี ้ นักคณิตศำสตร์
ประกันภัยอิสระไดม้ีกำรก ำหนดสมมติฐำนส ำคัญหลำยประกำรซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินสรุปรำยละเอียดไว้
ดงัต่อไปนี ้

1. เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ (Net Written Premium: NWP) ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 กิจกำรมีเบีย้ประกนัภยัรบั
สทุธิในธุรกิจยำนยนตม์ำกที่สดุในอตัรำรอ้ยละ 66.50 ของเบีย้ประกันภยัรบัสทุธิทัง้หมด เนื่องจำกกิจกำรมี
ควำมเชี่ยวชำญโดยเฉพำะในกำรรบัประกนัภยัรถยนตเ์พื่อกำรพำณิชยแ์ละรถบรรทกุขนำดใหญ่ จึงส่งผลให้
กิจกำรมีอตัรำกำรเคลมในธุรกิจดงักล่ำวค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเทียบกับผูป้ระกอบกำรรำยอื่น และสำมำรถรกัษำ
อัตรำกำรเคลมโดยรวมใหต้ ่ำไดเ้ช่นกัน นอกจำกนี ้เบีย้ประกันภัยรบัสุทธิที่มีสัดส่วนรองลงมำและมีผลต่อ
กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกิจกำร ไดแ้ก่ เบีย้ประกันภัยรับสุทธิจำกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(Personal Accident : PA) จำกประกนัสขุภำพ (Health) และจำกประกนัภยักำรเดินทำง (Travel Accident 
: TA) ทั้งนี ้ ในกำรประเมินดว้ยวิธีทำงคณิตศำสตรป์ระกันภัยในรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำกิจกำร นัก
คณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระตัง้สมมติฐำนว่ำกิจกำรจะยงัคงสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนของเบีย้ประกันภยัรบั
สทุธิในแต่ละประเภท (ซึ่งมีรำยละเอียดตำมตำรำงดำ้นล่ำง) ไดต้ลอดระยะเวลำประมำณกำร 10 ปี 
อตัรำส่วนเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิแต่ละประเภทของกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 

ประเภทเบีย้ประกัน เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ  
(ล้ำนบำท) 

อัตรำส่วน  
(ร้อยละ) 

ประกนัอคัคีภยัและทรพัยส์ิน 26.07 1.89 
ประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง 14.89 1.08 
ประกนัภยัรถยนตภ์ำคบงัคบั 58.18 4.23 
ประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจ 856.94 62.26 
ประกันอุบัติ เหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภำพ และ
ประกนัภยักำรเดินทำง 

397.38 28.87 

ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 22.94 1.67 
เบีย้ประกันภัยรับสุทธิทัง้หมด 1,376.41 100.00 

2. นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระใชว้ิธีกำรประเมินมูลค่ำโดยใชว้ิธีทำงคณิตศำสตรป์ระกันภัย (Actuarial 
Appraisal of Economic Value Approach) โดยตัง้สมมติฐำนว่ำกจิกำรจะยงัคงด ำเนินงำนไปอย่ำงต่อเนื่อง 
(Going Concern Basis) และจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกจิของกิจกำร ตลอดระยะเวลำ 
10 ปี (ตั้งแต่ กรกฎำคม 2565 ถึง  ธันวำคม 2575) และใช้ข้อมูลที่เกิดขึน้จริงระหว่ำง มกรำคม 2565 - 
มิถนุำยน 2565 มำอำ้งอิงประกอบกำรประมำณกำร 

3. ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำรโดยอำ้งอิงจำกนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนในช่วง 
6 ปีข้ำงหน้ำของผู้บริหำร และท ำกำรปรับปรุงสมมติฐำนบำงรำยกำรให้มีควำมสอดคล้องกับผลกำร
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ด ำเนินงำนในอดีต แนวโนม้ภำวะอตุสำหกรรมในอนำคต และตำมควำมเห็นของนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั
อิสระ 

4. นักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระตั้งสมมติฐำนมูลค่ำสุดท้ำย (Terminal Value) ภำยหลังจำกปี 2575
โดยประมำณกำรใหม้ีอตัรำกำรเติบโตหลงัระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Growth Rate) เท่ำกับรอ้ยละ 
1.00 ต่อปี 

5. นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระก ำหนดใหก้ิจกำรรกัษำอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 
Adequacy Ratio: CAR) ที่รอ้ยละ 300.00 ตลอดระยะเวลำประมำณกำรเนื่องจำกเป็นระดับเงินกองทุน
เป้ำหมำยตำมกลยทุธก์ำรบรหิำรควำมเส่ียงของกิจกำร (ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 ค่ำ CAR ของกิจกำรอยู่
ที่รอ้ยละ 483.36) 

6. นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระก ำหนดสมมติฐำนเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคตจำกขอ้มูล
และเอกสำรที่ไดร้บัจำกกิจกำร และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของกิจกำร  

ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดส้รุปสมมติฐำนกำรประมำณกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยหลักของกิจกำรรวมถึงกำร
ค ำนวนอตัรำคิดลดส่วนของผูถื้อหุน้โดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระไวด้งันี ้

- เบีย้ประกันภัยรับรวม (Gross Written Premium: GWP) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำกำรเติบโตของเบีย้ประกนัภยั
รบัรวม  
(รอ้ยละ) 

17.00% (4.00%) 16.00% 20.00% 10.00% 8.00% 8.00% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 4.00% 

นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระไดป้ระมำณอตัรำกำรเติบโตของเบีย้ประกันภยัรบัรวมของกิจกำร ในระหว่ำงปี 
2565 ถึงปี 2570 อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 7.00 ถึงรอ้ยละ 20.00 ซึ่งมีกำรอำ้งอิงจำกอตัรำกำรเติบโตของเบีย้ประกนัภยั
รบัรวม 3 ปียอ้นหลงั และจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2571 ถึงปี 2575 นกั
คณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระมีกำรปรบัลดอตัรำกำรเติบโตใหอ้ยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 4.00 ถึงรอ้ยละ 6.00 เพื่อสะทอ้น
ถึงกำรคำดกำรณอ์ตัรำกำรเติบโตของอตุสำหกรรมในระยะยำว  

- ค่ำนำยหน้ำจำกกำรประกันภัยต่อ (Premiums ceded to reinsurers) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำกำรประกนัภยัต่อ 
(รอ้ยละของ GWP) 

13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระไดป้ระมำณอตัรำกำรประกันภยัต่อในอนำคตที่รอ้ยละ 10.00 ตลอดระยะเวลำ
ประมำณกำร เนื่องจำกอัตรำกำรประกันภัยต่อของกิจกำรในอดีตค่อนขำ้งคงที่อยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 10.00 ถึง
รอ้ยละ 13.00 ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรประกนัภยัต่อของกิจกำร 
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- ส ำรองเบีย้ประกันภัยทียั่งไม่ถือเป็นรำยได ้(Unearned Premium Reserve: UEPR)  

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำส ำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่
ถือเป็นรำยได ้
(รอ้ยละของ Net Written 
Premium1/: NWP) 

32.00% 31.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 
หมำยเหต:ุ 1/ Net Written Premium คือเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ ซึ่งค ำนวนจำกเบีย้ประกนัภยัรบัรวม (GWP) หกัดว้ยค่ำนำยหนำ้จำก

กำรประกนัภยัต่อ 

นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระประมำณกำรส ำรองเบีย้ประกันภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้ (UEPR) จำกอตัรำส่วน
ส ำรองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยไดต้่อเบีย้ประกันภัยรับสุท ธิ และน ำผลลัพธ์ไปหักลบกับค่ำเฉล่ียของ
ส ำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้3 ปียอ้นหลงั เพื่อค ำนวณส ำรองเบีย้ประกันภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยไดท้ี่
เพิ่มขึน้/ลดลง  

- ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรค่ำสนิไหมทดแทน (Net Claims and Loss 
Adjustment Expenses)  

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำกำรเคลมค่ำสินไหม  
(รอ้ยละของ Net Earned 
Premium1/: NEP) 

55.80% 52.20% 52.30% 52.30% 53.10% 54.00% 54.80% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

55.70% 56.50% 56.50% 56.50% 56.50% 56.50% 56.50% 
หมำยเหตุ: 1/ Net Earned Premium คือเบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยไดส้ทุธิจำกกำรประกันภยัต่อ ซึ่งค ำนวนจำกเบีย้ประกันภยัรบั

สทุธิ (NWP) หกัดว้ยส ำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยไดท้ี่เพ่ิมขึน้/ลดลงจำกปีก่อน 

นกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระไดป้ระมำณอตัรำกำรเคลมค่ำสินไหมของปี 2565 ใหเ้ท่ำกบัอตัรำส่วนในปี 2564 
และก ำหนดใหท้ยอยเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงปี 2569 ภำยใตส้มมติฐำนท่ีว่ำกิจกำรมีโอกำสในกำรออกผลิตภณัฑ์
ประกันภยัใหม่โดยมีนโยบำยที่จะรบัลกูคำ้ที่มีควำมเส่ียงเพิ่มมำกขึน้ในระยะแรก อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยทีมงำนท่ีมี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรก ำกับดูแลระดบัควำมเส่ียงโดยรวม นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระจึงคำดว่ำกิจกำรจะ
สำมำรถคงอตัรำกำรเคลมค่ำสินไหมไดค้งที่ รอ้ยละ 56.50 ตัง้แต่ปี 2570 เป็นตน้ไป 

- ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ (Commission and Brokerage Expenses)  

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ  
(รอ้ยละของ GWP) 

15.60% 16.80% 16.70% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 

นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระไดป้รบัอตัรำค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จในอนำคตใหเ้พิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำกอตัรำส่วน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ และใหค้งที่ตลอดประมำณกำร เนื่องจำกคำดว่ำในอนำคต กิจกำรจะมีอตัรำค่ำจำ้งและค่ำ
บ ำเหน็จที่ปรบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยตำมกำรขยำยของธุรกิจ 
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- ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรรบั
ประกนัภยัอ่ืน  
(รอ้ยละของ Gross Earned 
Premium1/: GEP) 

7.50% 6.80% 7.30% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

7.50% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 
หมำยเหตุ: 1/ Gross Earned Premium คือเบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดโ้ดยไม่หกัเบีย้ประกันภัยต่อ ซึ่งค ำนวนจำกเบีย้ประกนัภยั

รบัรวม (GWP) หกัดว้ยส ำรองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยไดท้ี่เพ่ิมขึน้/ลดลงจำกปีก่อน (UEPR) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอื่นประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรรบัประกนัภยั เช่น ค่ำส ำรวจภยั เป็น
ตน้ ซึ่งนกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระคำดว่ำอตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกันภยัอื่นต่อเบีย้ประกันภยัที่ถือเป็น
รำยไดโ้ดยไม่หกัเบีย้ประกนัภยัต่อ (GEP) จะมีอตัรำส่วนคงที่ระหว่ำงปี 2565 - 2569 และปรบัลดลงเล็กนอ้ยในปี 
2570 ตำมกำรเพิ่มขึน้ของยอดเบีย้ประกนัภยัรบัรวม (GWP) และคงที่ตลอดประมำณกำร 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expenses)   

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน  
(รอ้ยละของ GEP) 

12.70% 11.90% 11.10% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

12.00% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำน เช่น ค่ำจำ้งและเงินเดือน ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรเรียกรอ้งและตรวจสอบค่ำสินไหมทดแทน เป็นตน้ โดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระคำดว่ำอตัรำค่ำใชจ้่ำย
ในกำรด ำเนินงำนต่อเบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรำยไดโ้ดยไม่หักเบีย้ประกันภัยต่อ (GEP) จะมีอัตรำส่วนที่คงที่
ระหว่ำงปี 2565 ถึง 2569 ที่รอ้ยละ 12.00 ซึ่งอำ้งอิงค่ำเฉล่ียในระหว่ำงปี 2562 – 2564 และสมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย
ในกำรด ำเนินงำนจะปรบัลดลงเล็กนอ้ยในปี 2570 ตำมกำรเพิ่มขึน้ของยอดเบีย้ประกันภัยรบัรวม (GWP) และ
คงที่ตลอดประมำณกำร 

- รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำคอมมิชชั่น (Fee and Commission Income) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำรำยไดจ้ำกค่ำจำ้งและคำ่
คอมมิชชั่น (รอ้ยละของค่ำ
นำยหนำ้จำกกำรประกนัภยัต่อ) 

22.00% 31.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

นักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระคำดว่ำอัตรำรำยได้จำกค่ำจ้ำงและค่ำคอมมิชชั่นต่อค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ประกันภัยต่อตัง้แต่ปี 2565 มีอัตรำคงที่ที่รอ้ยละ 30.00 ตลอดประมำณกำร ซึ่งเป็นอัตรำที่เท่ำกับอัตรำของปี 
2564 
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- รำยได้จำกกกำรลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ 
(รอ้ยละ) 

3.10% 1.60% 2.30%% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระประมำณอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของกิจกำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุ
ในตรำสำรทนุ หน่วยลงทุน และตรำสำรหนี ้เท่ำกับรอ้ยละ 2.50 ต่อปีตลอดอำยุกำรประมำณกำร (ก่อนหกัภำษี) 
ซึ่งเป็นผลตอบแทนเฉล่ียและอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกับผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกิจกำรในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
โดยที่ผ่ำนมำ อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุระหว่ำงปี 2562 ถึง 2564 อยู่ที่ รอ้ยละ 3.10 รอ้ยละ 1.60 และ รอ้ย
ละ 2.30 ตำมล ำดบั 

- รำยได้อื่น (Other Income) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำรำยไดอ่ื้น 
(รอ้ยละของ GWP) 

0.76% 0.19% 0.10% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 

นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระคำดว่ำอตัรำรำยไดอ้ื่นต่อเบีย้ประกันภยัรบัรวม (GWP) เท่ำกับรอ้ยละ 0.35 ซึ่ง
เป็นค่ำเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงัของอตัรำรำยไดอ้ื่นในอดีต 

- เงนิสมทบกองทนุประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยอื่น (Contribution to Various Insurance Funds and Other 
Expenses) 

สมมติฐำน 
ขอ้มลูในอดีต ประมำณกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

อตัรำเงินสมทบกองทนุประกนัภยั
และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืน  
(รอ้ยละของ NEP) 

0.68% 0.63% 0.67% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 
ประมำณกำร 

ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 

นกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระคำดว่ำอตัรำเงินสมทบกองทุนประกนัภยัและค่ำใชจ้่ำยอื่นต่อเบีย้ประกนัภยัที่ถือ
เป็นรำยไดส้ทุธิจำกกำรประกนัภยัต่อ (NEP) มีอตัรำคงที่ที่รอ้ยละ 0.66 ตลอดประมำณกำร โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลู
ในอดีต 

- สรุปประมำณกำรทำงกำรเงนิ 
หน่วย : ล้ำนบำท 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดส้ทุธิ 2,670.31 2,983.60 3,253.66 3,525.10 3,786.27 4,056.63 
รำยไดค้่ำจำ้งและคำ่คอมมิชชั่น 99.39 109.33 118.07 127.52 136.45 146.00 
รวมรำยได้ 2,769.70 3,092.92 3,371.73 3,652.62 3,922.71 4,202.63 
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หน่วย : ล้ำนบำท 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เพ่ิม/ลด ของส ำรองประกนัภยั
ส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว
สทุธิ 

219.92 209.07 221.37 202.75 182.71 172.09 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

1,397.60 1,584.70 1,755.86 1,932.45 2,108.16 2,293.41 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 540.57 594.63 642.20 693.58 742.13 794.08 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน 223.07 249.58 272.31 295.06 316.92 316.89 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 356.92 399.32 435.70 472.09 507.07 520.61 
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,738.09 3,037.30 3,327.44 3,595.92 3,857.00 4,097.09 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับ
ประกันภัย 

31.61 55.62 44.29 56.70 65.71 105.54 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ 97.39 108.65 119.48 130.10 140.29 151.29 
รำยไดอ่ื้น 11.13 12.24 13.22 14.28 15.28 16.34 
เงินสมทบและคำ่ใชจ้่ำยอ่ืน 17.56 19.61 21.39 23.17 24.89 26.67 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล 

122.57 156.90 155.61 177.89 196.39 246.51 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 24.51 31.38 31.12 35.58 39.28 49.30 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 98.06 125.52 124.48 142.31 157.11 197.21 

 
หน่วย : ล้ำนบำท 2571 2572 2573 2574 2575 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยไดส้ทุธิ 4,313.82 4,577.53 4,821.53 5,067.84 5,287.30 
รำยไดค้่ำจำ้งและคำ่คอมมิชชั่น 154.76 164.04 172.24 180.86 188.09 
รวมรำยได้ 4,468.58 4,741.57 4,993.78 5,248.69 5,475.39 
เพ่ิม/ลด ของส ำรองประกนัภยั
ส ำหรบัสญัญำประกนัภยัระยะยำว
สทุธิ 

149.15 144.64 137.93 134.73 123.95 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

2,439.11 2,588.31 2,726.65 2,866.07 2,990.63 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 841.72 892.23 936.84 983.68 1,023.03 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน 336.98 357.57 376.63 395.86 413.02 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 553.61 587.43 618.75 650.35 678.53 
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,320.59 4,570.17 4,796.80 5,030.70 5,229.16 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับ
ประกันภัย 

147.99 171.40 196.98 218.00 246.23 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ 162.36 173.81 185.44 197.43 209.49 
รำยไดอ่ื้น 17.32 18.36 19.28 20.25 21.06 
เงินสมทบและคำ่ใชจ้่ำยอ่ืน 28.36 30.09 31.70 33.32 34.76 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักภำษี
เงินได้นิติบุคคล 

299.32 333.48 370.00 402.36 442.02 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 59.86 66.70 74.00 80.47 88.40 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 239.45 266.78 296.00 321.88 353.61 
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- อัตรำคิดลด 
ในกำรค ำนวณอตัรำคิดลดซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัที่น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของกิจกำร อตัรำ
คิดลดดงักล่ำวจะอยู่ในรูปแบบอตัรำผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ (Cost of equity: Ke) ซึง่จะมีวิธีกำรค ำนวณตำม
แบบจ ำลองทำงกำรเงิน Capital Asset pricing Model (CAPM) ดงันี ้

Ke = Rf + β*(Rm - Rf) 

ซึ่งแต่ละปัจจยัมีนิยำมดงันี ้
Rf            =   Risk-free rate หรือ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรระยะยำวที่มีควำมเส่ียงต ่ำใน    
   ประเทศนัน้ๆ ซึ่งสำมำรถอำ้งอิงไดจ้ำกกำรลงทนุในพนัธบตัรรฐับำลรฐับำลระยะยำว  

β (เบตำ้) =   ค่ำสมัประสิทธ์ิควำมแปรปรวนของกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงรำคำหุน้ของกิจกำรและดชันีตลำด
  หลกัทรพัยใ์นประเทศที่หุน้นัน้จดทะเบียนอยู่ 
Rm          =   Market return หรือ อตัรำผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีจำกกำรลงทุนในดชันีตลำดหลกัทรพัย์ในระยะ
  ยำว 

สรุปขอ้มลูกำรค ำนวนอตัรำคิดลดโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระและที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 
ปัจจัย  นักคณิตศำตรป์ระกันภัยอิสระ1/ ทีป่รึกษำทำงกำรเงิน2/ 
Rf (รอ้ยละ) 2.98 2.64 

β (เท่ำ) 0.42 0.44 

Rm (รอ้ยละ) 7.95 5.21 
Ke (ร้อยละ) 5.07 3.77 

ที่มำ: 1/ นกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอำ้งอิง Rf จำกสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (ThaiBMA) ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และอำ้งอิง 

β และ Rm จำกกำรค ำนวณที่จดัท ำขึน้เอง 

 2/ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอำ้งอิง Rf จำกสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (ThaiBMA) ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2565 และอำ้งอิง β 
และ Rm จำก Bloomberg ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2565 

จำกกำรค ำนวณอตัรำคิดลดของนกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระและของที่ปรกึษำทำงกำรเงินขำ้งตน้จะไดอ้ตัรำ
ผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 5.07 ต่อปี และรอ้ยละ 3.77 ตำมล ำดบั ซึ่งค่อนขำ้งต ่ำ อนัเป็นสำเหตมุำ
จำกหุน้สำมญัของกิจกำรมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยที่ต  ่ำอย่ำงมีนยัส ำคญั (โดยหำกอำ้งอิงระยะเวลำยอ้นหลงั 
360 วนัท ำกำร หุน้สำมญัของกิจกำรมีปรมิำณซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนัของบรษิัทอยูท่ี่เพียงรอ้ยละ 0.16 ของจ ำนวนหุน้
ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด) ท ำใหค้่ำเบตำ้ในกำรค ำนวณอตัรำผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ไดร้บัผลกระทบ (มีค่ำ
ดงักล่ำวเพียง 0.42 – 0.44) และส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ท่ีค  ำนวณไดน้ัน้มีค่ำค่อนขำ้งต ่ำ ดงันัน้ ใน
รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำกิจกำรโดยนักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระจึงไดอ้ำ้งอิงอัตรำคิดลดตำมอัตรำส่วน
ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นของกิจกำร (Return on Equity: ROE) ซึ่งอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 10.00 ต่อปี โดย
เป็นไปตำมหลักควำมระมัดระวัง (Conservative Basis) และเป็นค่ำที่สอดคล้องกับอัตรำผลตอบแทนของ
อตุสำหกรรม โดยสรุป (1) ส ำหรบัมลูค่ำของฐำนธุรกิจในปัจจบุนัของกจิกำร (Embedded Value) นกัคณิตศำสตร์
ประกันภยัอิสระใชอ้ตัรำคิดลดในช่วงระหว่ำงรอ้ยละ 9.00 ถึง รอ้ยละ 11.00 และ (2) ส ำหรบัมลูค่ำของกิจกำรท่ี
เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ในอนำคต (Value of New Business) นกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระใชอ้ตัรำคิด
ลดในช่วงระหว่ำงรอ้ยละ 11.00 ถึง รอ้ยละ 13.00 ซึ่งปรบัเพิ่มขึน้เพื่อสะทอ้นถึงอตัรำเงินเฟ้อและแนวโนม้กำร
ปรบัเพิ่มขึน้ของอตัรำดอกเบีย้นโยบำยในอนำคต 
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ทัง้นี ้สำมำรถสรุปกำรค ำนวนมลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ของกิจกำรไดด้งันี ้
 อัตรำคิดลด (Discount Rate) 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 9.00 % 10.00 % 11.00 % 
มลูค่ำก ำไรของธุรกิจปัจจบุนั (Value in Force) (1) 238.05 227.14 216.46 
มลูค่ำทำงบญัชี ณ 30 มิถนุำยน 2565 (2) 1,264.76 1,264.76 1,264.76 
มูลค่ำของฐำนธุรกิจในปัจจุบันของกิจกำร         (3) = (1) + (2) 
(Embedded Value) 

1,502.81 1,491.90 1,481.22 

 อัตรำคิดลด (Discount Rate) 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 11.00 % 12.00 % 13.00 % 
มูลค่ำทีเ่กิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ในอนำคต (4) 
(Value of New Business) 

988.88 776.83 607.13 

มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นประมำณกำร                (5) = (3) + (4) 2,491.69 2,268.73 2,088.35 

จ ำนวนหุน้  13.90 13.90 13.90 
รำคำต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 179.26 163.22 150.24 

ผลจำกกำรวิเครำะหข์องนักคณิตศำสตรป์ระกันภัยอิสระจะไดมู้ลค่ำหุ้นของกิจกำร อยู่ระหว่ำง 150.24 ถึง 
179.26 บำทต่อหุน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำกำรประเมินมลูค่ำของหุน้สำมญัของกิจกำร โดยใชว้ิธีทำง
คณิตศำสตรป์ระกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกวิธี
ดงักล่ำวสะทอ้นถึงควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจ และผลประกอบกำรของกิจกำรในอนำคต ภำยใตน้โยบำย
และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของผู้บริหำรของกิจกำร และวิธีดังกล่ำวยังเป็นวิธีที่ เป็นที่ยอมรับตำมหลักสำกล
โดยทั่วไปส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำธุรกิจประกนัวินำศภยัซึ่งสำมำรถสะทอ้นมลูค่ำของกิจกำรทัง้ในส่วนของฐำน
ลกูคำ้และสญัญำ ณ ปัจจบุนั รวมถึงโอกำสในกำรเติบโตในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดของกิจกำร ยงัคงมีควำมไม่แน่นอน
ของสมมติฐำนท่ีน ำมำใชใ้นกำรประมำณกำร ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่ำงๆ ทัง้ภำยนอกและภำยในกิจกำร
อำจส่งผลให้สถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้จริงในอนำคตมีควำมแตกต่ำงจำกสมมติฐำนที่ใชใ้นกำรประมำณกำรใน
ปัจจุบนัในครัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกของกิจกำรนีอ้ำจส่งผลกระทบใหม้ลูค่ำหุน้ท่ี
ประเมินไดจ้ำกวิธีมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

6.2 รำคำสูงสุดทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันย่ืนค ำเสนอ
ซือ้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- ไม่มี – 

7. กำรได้หุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซือ้หุน้บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศกำรเข้ำถือ
หลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร)  

- ไม่บงัคบัใชก้รณีนี ้-  

8. วิธีกำรส่งมอบหุ้นคืนกรณีทีมี่กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุวใ้นเงื่อนไขในส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะส่งหนงัสือแจง้กำรยกเลิก
ค ำเสนอซือ้พรอ้มเหตุผลไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กิจกำร และผูถื้อหุน้ของกิจกำรทุกรำยที่มีชื่อปรำกฏ
ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุภำยในวนัท ำกำรหลงัพน้ก ำหนดที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถแจง้ทกัทว้งเหตุแห่ง
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กำรยกเลิกต่อผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ส ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถแจง้ทกัทว้งเหตแุห่งกำรยกเลิกต่อผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดภ้ำยใน 
3 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดร้บัแจง้เหต)ุ จำกนัน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหต้วัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัยด์  ำเนินกำรดงันี ้

8.1 กรณีทีเ่ป็นใบหุ้น (Script) 

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะคืนใบหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย
โดยผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถติดตอ่รบัใบหุน้คืนไดท้ี่ส  ำนกังำนของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่อยูใ่นขอ้ 
1.2.3.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัท ำกำร นบัแต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้แจง้กำร
ยกเลิก โดยผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งปฎิบัติตำมขัน้ตอนที่ตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัยก์ ำหนด และผูแ้สดงเจตนำขำย
ตอ้งรบัภำระค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรคืนใบหุน้ทัง้หมด และขัน้ตอนในกำรออกใบหุน้ใชเ้วลำอย่ำงนอ้ย 14 วนั 
หรือตำมแต่เงื่อนไขที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด 

8.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR 

ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะด ำเนินกำรคืนหลักทรัพยผ่์ำนศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์เพื่อฝำกเข้ำบริษัท
หลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

หมำยเหต:ุ  กำรรบัคืนหุน้เป็นใบหุน้หรือไรใ้บหุน้จะเป็นไปตำมลกัษณะของหลกัทรพัยท์ี่น ำมำเสนอขำย ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงลกัษณะของหลกัทรพัยใ์นกำรรบัหลกัทรพัยค์ืนได ้








