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รายละเอียดของแผนการล้างขาดทุนสะสม
และการดำาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในด้านการดำาเนินงานและด้านเงินทุน และเพื่อ
เตรียมการให้บริษัทสามารถดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) และการดำารงเงินสำารองอื่น
ตามประกาศและข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำาหรับการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย การปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีฐานะการเงินและ/
หรือผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำาหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ตาม
ประกาศและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพื่อขยายงานรับประกันที่มีมูลค่าขนาดใหญ่
ที่ต้องการขนาดของเงินกองทุนจำานวนมาก และ/หรือ การขอใช้วงเงินสินเชื่อโดยปกติธุรกิจกับสถาบันการเงิน รวมถึง
เพื่อเสนอแผนระยะยาวในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา กรณีบริษัทมีผลการดำาเนินการเป็นไปตามประมาณ
การของผู้บริหารจนสามารถมีกำาไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอสำาหรับการจ่ายเงินปันผล
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2562 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อหักลบส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นและ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงิน
ที่แท้จริง ซึ่งในการดำาเนินการดังกล่าว มีขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องดำาเนินการเป็นลำาดับหลายประการ และต้องนำา
เสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้วยบริษัทมีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (TSI-W2) (อายุ 3
ปี ครบกำาหนดใช้สิทธินับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยมีกำาหนดวันใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบกำาหนดอายุของ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันครบกำาหนดครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิของ TSI-W2 จำานวน
223,430,125 หุ้น และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ในปี 2561 จำานวน 21,333,334 หุ้น
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
จำานวน 1,326,518,451 บาท เป็นจำานวน 1,081,754,992 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยัง
ไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะ
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. เห็นชอบต่อการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,081,754,992 บาท (หนึง่ พันแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมืน่ สีพ่ นั เก้าร้อยเก้า
สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น ( - )”

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
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ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา อนุมตั กิ ารมอบอำานาจให้คณะ
กรรมการบริษทั มีอาำ นาจในการดำาเนินการใด ๆ อันจำาเป็นและเกีย่ วเนือ่ งกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว และ/หรือ
ดำาเนินการใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มอี าำ นาจแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำานาจช่วงให้
กระทำาการดังกล่าวได้
3. เห็นชอบต่อการลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ (Par Value) จากหุน้ ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึง่ จะส่ง
ผลให้ทนุ จดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษทั ลดลงจาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท โดยมีจาำ นวน
หุน้ คงเดิมเท่ากับ 1,081,754,992 หุน้ เพือ่ หักลบส่วนต่าำ กว่ามูลค่าหุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ส่งผลให้
ฐานะการเงินของบริษทั ทีแ่ สดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินทีแ่ ท้จริง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ (Par Value) จากหุน้ ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ ละ 0.50 บาท
ซึง่ จะส่งผลให้ทนุ จดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษทั ลดลงจาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท ซึง่
เป็นการลดทุนทีส่ ามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานเพือ่ แก้ไข
ปัญหาเกีย่ วกับฐานะการเงิน การขยายธุรกิจ และปรับปรุงผลการดำาเนินงานของบริษทั ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การ
ลดทุนในครัง้ นี้ จะไม่สง่ ผลกระทบให้มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด เนือ่ งจากเป็นเพียงการหัก
ลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้ ตามข้อมูลส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ก่อนการล้างขาดทุนสะสม

หลังการล้างขาดทุนสะสม

1,081,754,992
(169,425,006)

540,877,496
-

18,811,235

18,811,235

สำารองทั่วไป 1/

6,000,000

6,000,000

ขาดทุนสะสม

(905,251,137)

(533,798,647)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (สุทธิ) 2/

102,987,137

102,987,137

ส่วนของผู้ถือหุ้น

134,877,221

134,877,221

(บาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้วเต็มมูลค่า
ส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสำารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ:

1/
2/

รวม

สำารองทั่วไป คือ เงินสำารองเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตัดจำาหน่ายหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(บาท)

75,768,160
27,161,849
57,128
102,987,137

บาท
บาท
บาท
บาท
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ทั้งนี้ การลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ส่งผลทำาให้เกิดการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัทและนำาไปหักลบ
ส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. เห็นชอบต่อการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำานวน 540,877,496 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น ( - )”
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการมอบอำานาจให้
คณะกรรมการบริษัท มีอำานาจในการดำาเนินการใด ๆ อันจำาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำาระ
แล้ว ดังกล่าว และ/หรือ ดำาเนินการใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำานาจแต่ง
ตั้งผู้รับมอบอำานาจช่วงให้กระทำาการดังกล่าวได้
5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำานวนไม่เกิน
1,244,018,240.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวนไม่เกิน
1,784,895,736.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกหุ้นสามัญจำานวนไม่เกิน
324,526,497 หุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว จำานวน 1,081,754,992 บาท ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการลด
มูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน
162,263,248.50 บาท จากจำานวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497 หุ้น) เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือ หุ้น (General Mandate by Right Offering)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น
เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 540,877,496
บาท เรียบร้อยแล้ว
การเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. เห็นชอบต่อการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,622,632,488 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อย
แปดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,245,264,976 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,245,264,976 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น ( - )”
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการมอบอำานาจให้คณะ
กรรมการบริษัท มีอำานาจในการดำาเนินการใด ๆ อันจำาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ดังกล่าว และ/หรือ ดำาเนินการใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำานาจแต่งตั้ง
ผู้รับมอบอำานาจช่วงให้กระทำาการดังกล่าวได้
7. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

จัดสรรในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยปัดเศษของหุ้นทิ้ง และมอบอำานาจให้คณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดราคาจัดสรรที่ไม่ต่ำากว่า มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท และ ราคาตลาด (ราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนำา้ หนักย้อนหลัง 7 – 15 วัน ก่อนวันกำาหนดราคาเสนอขาย) หรือ ราคาจากการสำารวจความ
ต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หรือ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

2)

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น
บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

3)

กำาหนดให้วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นวันที่ใช้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว (Record Date)

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามรายละเอียดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องได้รับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
8. เห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอาำ นาจดำาเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้
1)

กำาหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำาเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย
และวิธีการจองซื้อและชำาระเงิน

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
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2)

แก้ไขเพิม่ เติมวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และเข้าทำารายการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3)

ดำาเนินการใด ๆ อันจำาเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำาเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนซึง่ รวมถึงการเจรจา เข้าทำา ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิม่ เติมแบบคำาขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ
ที่จำาเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำาขอที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือ ผู้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำาเป็น)

4)

ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำาแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และกำาหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร

5)

ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และบุคคลหรือหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6)

กระทำาการอื่นใดที่จำาเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ในการนี้ บริษัทจะดำาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering และ General Mandate
by Right Offering ตามลำาดับ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแผนการล้างขาดทุนสะสมของ บริษัท ไทย
เศรษฐกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) และการดำาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

