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สิ่งที่สงมาดวย: ขอมูลสรุปของบริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 
 

ภายใตแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ บริษัทฯ ไดดําเนินการใหมีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส  
ในรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัด ภายใตชื่อ “บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)” ("TIPH") โดยปจจุบัน TIPH ม ี

ทุนจดทะเบียนจํานวน 600,010,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,010,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท มี
ทุนชําระแลวจํานวน 10,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท และมี
รายละเอียดของผูถือหุนเร่ิมแรกดังน้ี 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ 
(หุน) 

สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) 

นายสมพร สืบถวิลกุล 9,986 99.86 

นายประสิทธ์ิชัย สุนทราภิรมย 1 0.01 

นายวชิัย ลิขิตชยัวรรณ 1 0.01 

นายตน ตัณฑสุทธวิงศ 1 0.01 

นางนงลักษณ เอ่ียมโชต ิ 1 0.01 

นายปราโมทย วิบูลยกจิโชต ิ 1 0.01 

นางสุจิณนา เมฆสกุล 1 0.01 

นายพินิจ อํานาจนิยมจันทร 1 0.01 

นางสาวดรรชนี ศรีอนันตรักษา 1 0.01 

นายเกษมศักดิ์ วงศอุไร 1 0.01 

นายธีรวฒัน ตั้งเสรี 1 0.01 

นายอนุกูล เย็นใจ 1 0.01 

นายไชยพร จันทรเดช 1 0.01 

นายณาศิส ประเสริฐสกุล 1 0.01 

นางสาวนิธิวดี สุขสมบูรณวัฒนา 1 0.01 

รวม 10,000 100 

โครงสรางการถือหุนของ TIPH จะเปล่ียนแปลงจากตารางขางตน ตามผลของการแลกเปล่ียนหุนท่ีออกใหมของ
TIPH กับหุนของบริษัทฯ 
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โครงสรางการจัดการของ TIPH 
โครงสรางองคกรของ TIPH สามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปน้ี 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของ TIPH ประกอบดวยกรรมการ 14 ทาน ดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหนง 

1.  นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 

2.  นายประสิทธิ์ ดํารงชัย รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

3.  นายสีมา สีมานันท กรรมการอิสระ 

4.  นายประภาศ คงเอียด กรรมการอิสระ 

5.  นางพรรณขนิตตา บญุครอง กรรมการอิสระ 

6.  นางณัฎฐฉวี ทูลแสงงาม* กรรมการอิสระ 

7.  พลเอกสมชาย ธนะรัชต กรรมการ 

8.  นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ 

9.  นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันต ิ กรรมการ 

10.  นายวัฒนา กาลนาน กรรมการ 

11.  นายสุรธันว คงทน กรรมการ 

12.  นายวิทัย รัตนากร กรรมการ 

13.  นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 

14.  นายสมพร สืบถวลิกุล กรรมการที่เปนผูบริหาร 

หมายเหต:ุ *เนื่องจากนายสมใจนึก เองตระกูล ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นเพ่ือให TIPH 

มีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของ TIPH ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2563 ของ TIPH 

เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จึงไดมีมติอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการจาก 13 ทาน เปน 14 ทาน และแตงตั้งนางณัฎฐฉวี  
ทูลแสงงาม ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ เปนกรรมการอิสระใหมของ TIPH ทําใหจํานวน
กรรมการของ TIPH มากกวาจํานวนกรรมการของบริษัทฯ และจํานวนกรรมการของ TIPH ที่เคยระบุไวในแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุนและการจัดการของบริษัทฯ 

โดยมีนางนงลักษณ เอ่ียมโชติ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ TIPH 

กรรมการ 2 คนใน 4 คน ประกอบดวย พลเอกสมชาย ธนะรัชต นายวัฒนา กาลนาน นางสาววิไลวรรณ  

กาญจนกันติ และ นายสมพร สืบถวิลกุล ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการชุดยอยของ TIPH  ณ วันท่ี 30 มกราคม 2564  มีดังน้ี 

รายช่ือ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรร
หา กําหนด
คาตอบแทน 
และบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

คณะ 
กรรมการ
บรรษัท 
ภิบาล 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหารการ

ลงทุน 

1. นายประสิทธิ์ ดํารงชัย  ประธาน     

2. นายสีมา สีมานันท   ประธาน    

3. พลเอกสมชาย ธนะรัชต ประธาน      

4. นางพรรณขนิตตา บุญครอง  กรรมการ     

5. นายลือชัย ชัยปริญญา      ประธาน 

6. นายสุรธันว คงทน     ประธาน  

7. นายประภาศ คงเอียด  กรรมการ  ประธาน   

8. นางสาววไิลวรรณ กาญจนกันต ิ กรรมการ      

9. นายวัฒนา กาลนาน    กรรมการ   

10. นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการ    

11. นายวิทัย รัตนากร กรรมการ      

12. นางณัฎฐฉวี ทูลแสงงาม*     กรรมการ  

13. นายสมพร สืบถวิลกลุ กรรมการ   กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

14. นายวรชัย ปยสุนทราวงษ     กรรมการ  

15. นางพัชรศิริ เกียรติกําจาย     กรรมการ  

16. รศ.วินัย ล้ําเลิศ    กรรมการ   

17. นายสมชาย พูลสวสัดิ ์   กรรมการ    

18. นางสุมนา วงษกะพันธ   กรรมการ    

19. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัศชัย      กรรมการ 

20. นางจรี วุฒิสันต ิ      กรรมการ 

หมายเหตุ: *กรรมการชุดยอยของ TIPH ทุกทานดํารงตําแหนงกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ดวย ยกเวนนางณัฎฐฉวี ทูลแสงงาม ดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการชุดยอยของ TIPH เพียงแหงเดียว 
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คาตอบแทนกรรมการของ TIPH 
ในป 2563 ตั้งแตเร่ิมจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563 TIPH ไมไดจาย

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย แตเน่ืองจากภารกิจของกรรมการในการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพยท่ีออกใหมของ TIPH พรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุนและการจัดการของบริษัทฯ เพ่ิมมากขึ้น นอกเหนือจากภารกิจการเปนกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนของ TIPH คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 จึงไดมีมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทและคาตอบแทนกรรมการชุดยอยของ TIPH โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี ใหจาย
คาตอบแทนก็ตอเมื่อมีการประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติกิจการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของ TIPH เทาน้ัน 

และจายสูงสุดไมเกินเดือนละ 1 คร้ัง โดยสามารถสรุปอัตราคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยของ TIPH ไดดังน้ี 

เบี้ยประชุมป 2563 การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 

การประชุม 
คณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ 61,000 บาท/คน/คร้ัง 53,000 บาท/คน/คร้ัง 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

รองประธานกรรมการ 36,000 บาท/คน/คร้ัง - - 

กรรมการ 30,000 บาท/คน/คร้ัง 26,000 บาท/คน/คร้ัง 21,000 บาท/คน/คร้ัง 

ถึงแมวากรรมการของ TIPH สวนใหญจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ และ TIPH จะยังไมมีการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ แตในชวงระหวางตั้งแตการจัดตั้งและเร่ิมดําเนินธุรกิจ กรรมการของ TIPH มีภารกิจในการ
ดําเนินการคอนขางมาก โดยรวมถึงการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมของ TIPH พรอม
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ แมการดําเนินการดังกลาวจะเปนการดําเนินการภายใตแผนการปรับโครงสราง
การถือหุนและการจัดการของบริษัทฯ แตก็เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการเปนกรรมการของ 

บริษัทฯ ท้ังในเร่ืองของการกําหนดนโยบาย วางกรอบแนวทาง และกําหนดหลักเกณฑในดานตาง ๆ ของ TIPH ให
เหมาะสมกับการเปนบริษัทโฮลดิ้งสท่ีจะมีรูปแบบในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากบริษัทฯ ซึ่งเปน
ประกันวินาศภัย โดยกรรมการของ TIPH มหีนาท่ี ท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของ TIPH ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนของ TIPH ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ TIPH 

(Fiduciary Duty)  

ในอนาคตกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดยอย ท่ีดํารงตําแหนงท้ังท่ีบริษัทฯ และ TIPH จะไดรับคาตอบแทนตาม
การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดยอยท้ังของบริษัทฯ และ TIPH โดยจะไดรับคาตอบแทนจาก 
TIPH ก็ตอเมื่อ TIPH มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาและอนุมัติกิจการ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของ TIPH เทาน้ัน และในกรณีท่ี TIPH มีการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

คาตอบแทนกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดยอย อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนด 

คาบําเหน็จกรรมการ โดยการปรับเปล่ียนดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ TIPH รวมท้ังคํานึงถึงความ
เหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน และการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมท้ังการขยายตัวของธุรกิจและ
การเตบิโตของ TIPH 
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คณะผูบริหาร 

รายชื่อผูบริหารของ TIPH ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

ลําดับที ่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมพร  สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นายณาศิส ประเสริฐสกุล 
ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานกลยุทธและบริหารการ
ลงทุน และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นางสุจิณนา เมฆสกุล  ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และ
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารองคกร 

4. นางสาวปรารถนา กิจพันธ ผูจัดการสวนอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

 

นโยบายการจายปนผล 

นโยบายการจายปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ TIPH โดยขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคลอง แผนการลงทุน การสํารองเงินไวเพ่ือจายชําระคืนเงนิกูยืม การสํารองเงินเพ่ือ
การลงทุนในอนาคตหรือเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและขอจํากัดตามท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน 
และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ท้ังน้ี การจายเงินปนผลจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) 

 




