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(F 53-4)

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

		 ข้าพเจ้าบริษทั ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 300,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
		

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท
2.1 แบบก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่
เพื่อรองรับหุ้นปันผล

จ�ำนวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
300,000,000 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ช�ำระเงินค่าหุ้น
-

หมายเหตุ
-

3. ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน

		
ก�ำหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
4.2 ยืน่ ขอจดทะเบียนเพิม่ ทุนและทุนช�ำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจดเปลีย่ นแปลงรายการ
ทางทะเบียนต่อนายทะเบียน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

		

จัดสรรเป็นหุน้ ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ เป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยการออกเป็นหุน้ ปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

		
		

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นบริษัทฯ
6.2 เพือ่ รักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

		

7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
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7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต
7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ า� เป็นส�าหรับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
-ไม่มี-

ตารางระยะเวลาการด�าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ล�าดับ
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
2 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับปันผล
3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
4 จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ และขอความเห็ น ชอบ
จดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5 วันก�าหนดจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด
6 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอ
ความเห็นชอบจดเปลีย่ นแปลงรายการทางทะเบียนเกีย่ วกับเพิม่ ทุนช�าระแล้วต่อ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วัน เดือน ปี
28 กุมภาพันธ์ 2561
15 มีนาคม 2561
24 เมษายน 2561
ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้น
22 พฤษภาคม 2561
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้จา่ ยหุน้ ปันผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ....................................................... กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(พลเอกสมชาย ธนะรัชต์)

ลายมือชื่อ...................................................... กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมพร สืบถวิลกุล)
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บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

