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ส่วนที ่1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 
1.1.1 ความตั้งใจ 

ช่วยใหล้กูคา้และครอบครวัใชช้ีวิตหรือด าเนินธุรกิจอย่างมีความสขุ ไรค้วามกังวลใจผ่านนวตักรรมทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.2 วิสัยทัศน ์
เราจะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ลกูคา้และพนกังาน รกั ชื่นชมและเชื่อมั่นที่สดุ และเราจะเป็นผูน้  าธุรกิจทางการเงิน
ในประเทศไทยและขยายการใหบ้รกิารไปยงัภมูิภาคอาเซียนภายในปี 2568 

1.1.3 พันธกิจ 
เราจะใชเ้ทคโนโลยีและขอ้มลูในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงินท่ีตอบโจทย ์ตรงใจ เขา้ถึงไดง้่ายคุม้คา่
เงิน และส่งมอบบรกิารแบบเทสดุใจเพื่อใหล้กูคา้มีความสขุ 

1.1.4 กลยุทธใ์นการประกอบธุรกิจ 
บริษัทไดก้ าหนดกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจส าหรบัการด าเนินธุรกิจระยะยาวในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ โดย
เนน้กลยุทธ์หลัก ดังนี ้
(ก) เติบโตอย่างเข้มแข็ง 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัโมเดลการท าก าไรตามผลิตภณัฑ ์ลกูคา้ และช่องทาง ปรบัพอรท์ธุรกิจประกัน เติบโต
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย  

(ข) สร้างประสบการณข์องลูกค้าให้ดี 
บรษิัทมุ่งมั่นในการสรา้งทศันคติในการยึดลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

(ค) สร้างประสบการณข์องพนักงานให้ดี 
บรษิัทใหค้วามส าคญัในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี เป็นองคก์รที่เปิดการรบัฟัง เรง่กระบวนการ 
พฒันาทกัษะใหพ้นกังาน 

(ง) เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 
บรษิัทมุ่งมั่นในการใชด้ิจิตอล เทคโนโลยี เพื่อสรา้งประสบการณท์ี่ดีของลกูคา้ใหเ้ป็นไปอย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(จ) สร้างกระบวนการท างานทีมี่ประสิทธิภาพ 
บริษัทใหค้วามส าคญักับการปรบักระบวนการท างาน โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาทดแทน สรา้งมาตรวดัความมี
ประสิทธิภาพ 

(ฉ) ปรับองคก์ร 
บริษัทให้ความส าคัญกับการปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มหน่วยงานที่จ าเป็น และจัดขนาดองคก์รใหม้ีความ
เหมาะสม 
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1.1.5 ค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์ร 

คณุค่าและวฒันธรรมที่พนกังานของกลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ ACTSD ซึง่ม ี

• Accountability  :  ไม่ท าแค่เสรจ็ แต่ส าเรจ็ดว้ย 

• Companionship  :  คู่คิดที่เขา้ใจ และพึง่พาได ้

• Trustworthiness  :  น่าเชื่อถือ จรงิใจ ไวใ้จได ้

• Synergy   :  1+1 = 11 

• Dynamic  :  พฒันาไม่หยดุยัง้ สรา้งสรรคไ์มห่ยดุนิ่ง 
 

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา (2561-2563) 
ธุรกิจของเครืออาคเนย ์เริ่มตน้ตัง้แต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และก่อตัง้บริษัทประกันภยัโดยไดร้บัอนุญาตจากทาง
ราชการใหด้  าเนินกิจการเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2489 ภายใตช้ื่อ “บริษัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากัด” ซึ่งถือเป็นจดุเริ่มตน้
ของธุรกิจในกลุ่มอาคเนย ์   
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) บรษิัทมีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งสามารถสรุปไดโ้ดยล าดบั ดงันี ้

ปี เหตกุารณส์ าคัญ 
2561 • บรษิัท เครืออาคเนย ์จ ากดั (“เครอือาคเนย”์) ยื่นขอ้เสนอการด าเนนิธุรกิจรว่มกนักบับรษิัท ไทยประกนัภยั 

จ ากดั (มหาชน) (“TIC”) โดยการจดัตัง้บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“TGH”) เพื่อเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดจาก TIC และรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จากเครืออาคเนย ์

2562 • ในเดือนกรกฎาคม บริษัท  เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย แทนหุน้สามญัของบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (TIC) หลังจากการปรบัโครงสรา้ง TIC ให้
เป็นบรษิัทโฮลดิง้ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการและการด าเนินธุรกิจร่วมกัน
ระหว่าง TIC และอาคเนย์ คอรป์อเรชั่น (ชื่อเดิม บริษัท เครืออาคเนย์ จ ากัด)  โดยภายหลังการปรับ
โครงสรา้งแลว้เสรจ็ TGH จะลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  
1) ธุรกิจประกนัชีวิต ผ่านบรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (SELIC) เป็นบรษิัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกัซึ่งก่อใหเ้กิดก าไรหลกั  
2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (SEIC) และบริษัท ไทย

ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIC) และ 
3) ธุรกิจลิสซิ่ง ผ่านบรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั (SECAP) 

2563 • ในเดือนมกราคม บริษัทไดจ้ดัตัง้บริษัท อาคเนย ์มนันี่ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากัด) เพื่อ
ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสินเชื่อ โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

• ในเดือนมีนาคม บรษิัทไดจ้ดัตัง้บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท เอสอีจี มนัน่ี จ ากดั) เพื่อ
ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสินเชื่อรายย่อย โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 100 
โดยบรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั   
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ปี เหตกุารณส์ าคัญ 
• ในเดือนพฤษภาคม บรษิัท รถดเีด็ด ออโต ้จ ากดั (“RDD”) เป็นบรษิัทท่ี TGH ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทนุ

จดทะเบยีนและช าระแลว้ ไดท้ าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุน้สามญั

ทัง้หมดของบรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“INSURE”)  

• ในเดือนมิถนุายน  บรษิัท สินบวัหลวงแคปปิตอล จ ากดั ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท โปรเช็กเกอร ์จ ากดั และ
เปล่ียนวตัถปุระสงคเ์พื่อท าธุรกจิส ารวจภยั 

• ในเดือนกรกฎาคม บรษิัทไดจ้ดัตัง้ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้น
การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytic) โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 69.99  

• ในเดือนกนัยายน   
- ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้ีมติเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน ดงันี ้

1) ใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 7,536,401,860 บาท เป็น 7,520,978,320 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดเ้ป็นหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัสิทธิใด ๆ จ านวน 1,542,354 
หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 

2) ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาก 7,520,978,320 บาท เป็น 12,0033,565,300 บาท โดยการ
มอบอ านาจแบบทั่วไป (General Mandate) ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการในเรื่องการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อย (“Free Float”) โดยบรษิัทตอ้งมี 
Free Float ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00    

- บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 12,033 ,565 ,300 บาท ทุนช าระแล้ว 
7,520,978,320 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 752,097,832 หุน้ 

• ในเดือนตลุาคม  
- บรษิัท สินบวัหลวงลิสซิ่ง จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อบรษิัทเป็น บรษิัท โปรการาจ จ ากดั และเปล่ียน

วตัถปุระสงคข์องบรษิัทเป็นการด าเนินธุรกิจบรหิารอู่ และจดัจ าหน่ายอะไหล่ 
- คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

แทนนายโชติพฒัน ์พีชานนท ์มีผลวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
• ในเดือนพฤศจิกายน สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 19.16 ของทุนช าระ
แลว้ของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑก์ารด ารงสถานะในการเป็นบรษิัทจดทะเบียน  

 
  
 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ    บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

4 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 

 

* เครือไทย โฮลดิง้ส ์“TGH” และอินทรประกนัภยั “INSURE” เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 
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ชื่อย่อบริษทัและบริษัทในเครือ 
TGH บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
SELIC บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
SEIC บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
SECAP บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
TIC บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
INSURE บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
PGR บรษิัท โปรการาจ จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท สินบวัหลวงลิสซิ่ง จ ากดั) 
PCK บรษิัท โปรเช็กเกอร ์จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท สินบวัหลวงแคปปิตอล จ ากดั) 
CCL บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
RDD บรษิัท รถดีเดด็ ออโต ้จ ากดั 
SEM บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
SEMR บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
SEA บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
TCCPC บรษิัท ทีซีซี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
SSF บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
 STC บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
SEAD บรษิัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
SEAD SG บรษิัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี่ สิงคโปร ์จ ากดั 
SEP บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
ASH บรษิัท เอเชยีติก๊เฮาส ์จ ากดั 
CSH บรษิัท แคปปิตอล เซอรว์ิส โฮลดิง้ จ ากดั 
BCS บรษิัท บิก๊ซี เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
BCIB บรษิัท บิก๊ซี อินชวัรนัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

 

1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

- ไม่มี - 

 

 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ    บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

6 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทเพื่อการลงทุน โดยบรษิัทมีการลงทุนในบรษิัทที่ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  
1) ธุรกิจประกนัชวีิต ผ่านบรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) (“SELIC”)  
2) ธุรกิจประกนัวินาศภยั ผ่านบรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“SEIC”) บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

(“TIC”) และบรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“INSURE”) 
3) ธุรกิจการเงิน ผ่านบรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“SECAP”) 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงนิรวม  

โครงสรา้งรายไดห้ลกัของบรษิัทตามงบการเงินรวมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยแยกเป็นสดัส่วนของรายไดร้วมของบรษิัทเป็นดงันี ้

รายการ 

งบการเงินส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกิจประกนัชีวิต 9,587.57 41.15 9,963.52 41.24 16,178.79 54.25 

รายไดจ้ากธุรกิจประกนัภยั 8,819.72 37.85 8,857.59 36.66 8,117.74 27.22 

รายไดจ้ากธุรกิจการเงิน 4,185.05 17.96 3,537.54 14.64 3,845.55 12.89 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ 5.97 0.03 0.30 - 1.07 0.01 

รายไดอ่ื้น 701.21 3.01 1,803.76 7.47 1,679.24 5.63 
รวม 23,299.52 100.00 24,162.71 100.01 29,822.39 100.00 

 
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการเงิน ซึ่งจ าแนกออกเป็นสาย
ผลิตภณัฑ ์ดงันี ้
2.1.1 ธุรกิจประกันชีวติ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต และมีธุรกิจการลงทุนตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศก าหนด ซึ่งสามารถจ าแนกผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น  3 ประเภท  ดงันี ้
(1)  ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

เป็นการประกันชีวิตรายบคุคลที่จ านวนเงินเอาประกันภยัขึน้อยู่กบัความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภยัของ
แต่ละบคุคล ความคุม้ครองและระยะเวลาในการช าระเบีย้ประกนัภยัขึน้อยู่กบัแบบการประกนัแต่ละแบบ เช่น 
5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งที่ก าหนดไว้ โดยอาจมีงวดการช าระเบีย้
ประกันภยัเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน  การท าประกันชีวิตประเภทนีผู้เ้อาประกันจะไดร้บั
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ผลประโยชน์หลัก คือ ความคุ้มครองและการออมทรัพย์  โดยประกันชีวิตสามัญแบบต่าง ๆ จะมีสัดส่วน
ผลประโยชนข์องความคุม้ครองและการออมทรพัยต์่างกนัออกไป  ประกนัชีวิตสามญัมีลกัษณะแบบประกนัดงันี ้
(1.1)   แบบตลอดชีพ (Whole  Life  Insurance) 

ประกนัชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกนัภยัใหก้บัผูร้บัผลประโยชนเ์มื่อผูท้  าประกนัเสียชีวิต 
หรือจ่ายเงินเอาประกนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกันในกรณีที่ผูเ้อาประกันมีชีวิตอยู่ในวนัท่ีกรมธรรมค์รบก าหนด
สญัญา ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดวนัครบอายุสญัญาเมื่อผูเ้อาประกันภยัมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี และ
เป็นแบบประกันชีวิตสามญัที่เนน้ผลประโยชนด์า้นความคุม้ครองกรณีเสียชีวิต และไดร้บัความนิยม
มากประเภทหน่ึง โดยทั่วไปแบบประกนัแบบตลอดชีพจะก าหนดการช าระเบีย้ประกนัภยัตลอดชีพ แต่
บางแบบอาจจะลดระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยัลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ เช่น 
15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอาย ุ60 ปี โดยกรมธรรมจ์ะมีลกัษณะหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลกูคา้ ส าหรบัการซือ้สญัญาเพิ่มเติมแนบทา้ยกรมธรรมแ์บบตลอดชีพ เช่น กรมธรรมส์ าหรบัเด็ก
อายตุ  ่ากว่า 15 ปี หรือบคุคลในวยัท างาน เป็นตน้ โดยมีทัง้รูปแบบกรมธรรมป์ระกนัหลกัและกรมธรรม์
ที่มีสญัญาเพิ่มเติมแนบทา้ย เช่น กรมธรรมแ์บบตลอดชีพมีสญัญาเพิ่มเติมคุม้ครองโรคมะเรง็ หรือโรค
รา้ยแรง แนบทา้ยกรมธรรม ์

(1.2)   แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 
ประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภยัใหก้ับผูร้บัผลประโยชนใ์นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั่ วไปมี
ระยะเวลาคุม้ครอง หรือ อายุกรมธรรม ์5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกันลักษณะนีม้ีจุดเด่นที่อัตราเบีย้
ประกนัภยัต ่า 

(1.3)   แบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) 
ประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภยัใหก้ับผูร้บัผลประโยชนใ์นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เมื่อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ หรือจ่ายเงินเอาประกนัภยัใหผู้้
เอาประกนัภยั เมื่อผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่จนครบสญัญาประกันภยั ซึ่งอาจมีทางเลือกการช าระเบีย้
ประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชนใ์นระหว่างระยะเวลาของสญัญา
ประกนัภยั  ท าใหแ้บบประกนันีเ้ป็นแบบประกนัชีวิตสามญัที่เพิ่มผลประโยชนด์า้นการออมทรพัย  ์

(1.4)   แบบบ านาญ (Pension หรือ  Annuity Insurance) 
ประกันชีวิตแบบเงินไดป้ระจ า เหมาะส าหรบัผูท้ี่คาดว่าจะมีอายยุืนยาวและตอ้งการมีเงินไดห้ลงัจาก
การเกษียณอายุ เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุม้ครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการ
สญูเสียรายไดเ้มื่อมีอายุมากขึน้ หรือเมื่อพ้นวัยท างาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง
เท่ากันอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผูเ้อาประกันชีวิตทุกเดือนหรือทุกปี นบัแต่ผูเ้อาประกนัชีวิตเกษียณอาย ุ
หรือมีอายคุรบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นตน้ แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึน้อยู่กับความต้องการของผูเ้อาประกันชีวิตที่จะเลือกซือ้ จุดเด่น
ผลิตภัณฑก์ลุ่มนี ้คือเป็นการออมเงินที่การนัตีเงินไดต้อนเกษียณอายุ ไดร้บัเงินบ านาญสม ่าเสมอ
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พรอ้มความคุม้ครองกรณีเสียชีวิตก่อนรบัเงินบ านาญ และกรณีที่เสียชีวิตในช่วงรบัเงินบ านาญไม่ครบ
ตามที่การนัตีไว ้จะไดร้บัเงินบ านาญส่วนที่เหลืออยู่ตามการการนัตี  และยังสามารถน าเบีย้ประกัน
บ านาญไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพิ่มเติมจากเบีย้ประกันชีวิตทั่วไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดอีกดว้ย 

(2)  ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 
เป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรมห์นึ่งจะมีผูเ้อาประกันชีวิตร่วมกันตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของ
พนักงานบริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัท หา้งรา้น และองคก์รต่างๆ ทั้งภาครฐับาล และเอกชน  จัดใหก้ับ
ลกูจา้งหรือสมาชิก โดยมีหลกัการพิจารณาความเส่ียงของบุคคลในกลุ่มทัง้หมดดว้ยอตัราเฉล่ีย ไม่ว่าจะเป็น 
อายุ เพศ หนา้ที่การงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันภยั โดยจะค านวณออกมาเป็นอตัราเบีย้ประกันภยัเพียง
อตัราเดียว และจะใชก้บับุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเนื่องจากประกันกลุ่มมีค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัหลาย  
ๆ อย่างต ่าลง จึงเป็นผลดีและมีส่วนท าใหเ้บีย้ประกันภยัรวมโดยส่วนใหญ่ต ่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล 
โดยปกติกรมธรรมป์ระกันชีวิตกลุ่มจะเป็นสัญญาปีต่อปี ซึ่งตอ้งเก็บเบีย้ทุกปี ยกเวน้กรมธรรมท์ี่ออกแบบ
พิเศษ ซึ่งอาจช าระเบีย้เพียงครัง้เดียวตลอดระยะเวลาคุม้ครองก็ได ้

(3)  ประกันชีวิตและประกันคุ้มครองสินเชื่อของสถาบันการเงนิ 
การประกนัชีวิตที่บรษิัทพฒันาขึน้เพื่อใหบ้รกิารแก่สถาบนัการเงินหรือองคก์ร เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการคุม้ครอง
ความเส่ียงของเงินที่ใหกู้ย้ืมในกรณีผูข้อกูเ้สียชีวิตหรือทุพพลภาพ (Credit Life Insurance) เช่น กรมธรรม์
แบบคุม้ครองสินเชื่อ (Mortgage Insurance) หมายถึงแบบประกนัชีวิตที่คุม้ครองการเสียชีวิต หรือ คุม้ครอง
การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง ภายในระยะเวลาเอาประกันภยัดว้ยความคุม้ครองตามจ านวนเงิน
เอาประกนัภยัที่ลดลงรายงวด 

ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย 
ธุรกิจประกันชีวติ   
(1) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีการจ าหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย และยังมีการขยายช่องทางจัดจ าหน่ายเพื่อ
ขยายฐานลกูคา้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจบุนัมีช่องทางการจ าหน่าย ดงันี ้
• ตวัแทนและนายหนา้ประกันชีวิต บริษัทมีการสรรหาตวัแทนในการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกันชีวิตทั้งในประเภท

บคุคล โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีตวัแทนประเภทบคุคลมากกว่า 2,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขากวา่ 53 
สาขาทั่วทกุภมูิภาค รวมถึงมีช่องทางการจ าหน่ายเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตชัน้น า  

• ธนาคารและสถาบนัการเงิน บรษิัทมีการรว่มมือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินในการพฒันารูปแบบกรมธรรมใ์ห้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ของธนาคาร โดยบรษิัทมีสดัส่วนเบีย้ประกนัชีวิตจากช่องทางธนาคารเป็นช่องทาง
อนัดบัหนึ่งในการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของบรษิัท 

• โทรศัพท์ บริษัทมีการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่านการโทรศัพทห์รือที่เรียกว่า “Telesales” โดยมีการ
รวบรวมฐานขอ้มลูลกูคา้จากแหล่งต่าง ๆ และท าการตลาดโดยตรงกบัลกูคา้ผ่านการพดูคยุทางโทรศพัท ์ 
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• อื่น ๆ นอกจากการจ าหน่ายผ่าน 3 ช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ บริษัท ยงัมีการพฒันาการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website และ Application ของธนาคาร เป็นตน้ นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีการพฒันาช่อง
ทางการขายผ่านช่องทางออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัยคุดิจิตอล  

ทัง้นี ้รายละเอียดสดัส่วนช่องทางการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกันชีวิต มีธนาคารเป็นช่องทางหลกัในการขายกรมธรรม ์และ
อนัดบัสองเป็นตวัแทนและนายหนา้ประกนัชีวิต โทรศพัท ์และอื่นๆ 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกิจประกนัชีวติของบรษิัท สามารถแบง่ได ้2 ประเภท ดงันี ้

• กลุ่มลูกคา้บุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเขา้ถึงไดผ่้านช่องทางตัวแทน 
ธนาคาร ช่องทางอื่น ๆ และรวมถึงพนกังานของบรษิัทในกลุ่มทีซีซี 

• กลุ่มลกูคา้นิติบคุคล ไดแ้ก่ ลกูคา้องคก์ร ซึ่งไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ บรษิัทเอกชน  

2.1.2 ธุรกิจประกันวินาศภัย 
ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภยั และมีธุรกิจการลงทุนตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศก าหนด ซึ่งสามารถจ าแนกผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 3 ประเภท  ดงันี ้

(1) การประกันภัยรถยนต ์(Motor Insurance) จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

(1.1) การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) การประกันภยัรถยนตท์ี่ถูกบงัคบั
โดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อคุม้ครองต่อการสูญเสียของชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคล
ผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์

(1.2) การประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) การประกนัภยัที่เกิดขึน้โดยสมคัร
ใจของเจา้ของรถยนต ์ผูค้รอบครองรถยนต ์โดยมิไดเ้กิดจากการถกูบงัคบัตามบทบญัญัติของกฎหมายแต่
อย่างใด  สามารถแบ่งความคุม้ครองเป็น 5 ประเภทดงันี ้
ประเภท 1 : คุม้ครองความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อตัวรถยนต ์รวมทั้งอุปกรณต์ิดประจ ารถยนต ์

การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรบัผิดตามกฎหมายส าหรบัการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอก  

ประเภท 2 : คุม้ครองต่อการสญูหายของรถยนตห์รือไฟไหมเ้ท่านั้น และคุม้ครองความรบัผิดตาม
กฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก 

ประเภท 3 : คุม้ครองเฉพาะความรบัผิดตามกฎหมายส าหรบัการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือ
การเสียหายต่อทรพัยสิ์นของบุคคลภายนอก 

ประเภท 4 : คุม้ครองเฉพาะความรบัผิดตามกฎหมายต่อทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอกเท่านัน้ 
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ประเภท 5 : คุม้ครองต่อการสญูหายของรถยนต ์หรือไฟไหม ้รวมถึงความเสียหายต่อตวัรถยนต ์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคุม้ครองความรบัผิดตามกฎหมาย
ส าหรบัการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอก 

 
(2) การประกันภัยทรัพยส์ิน เบ็ดเตล็ด และมารีน (Property Casualty and Marine Insurance) จ าแนกได้

เป็น 3 ประเภท คือ  
(2.1) การประกันภัยทรัพยส์ิน (Property Insurance) 

(2.1.1)  การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) คุม้ครองความเสียหายต่อส่ิงปลกูสรา้งเนื่องจากไฟไหม ้
ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใชส้  าหรบัท าแสงสว่างหรือประโยชนเ์พื่อการอยู่อาศัย ความ
เสียหายเนื่องจากภยัเพิ่มพิเศษ เช่น ภยัลมพายุ ภยัยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัเนื่องจาก
น า้ ภยัเปียกน า้ ภยัเนื่องจากไฟฟ้า ภยัต่อเครื่องไฟฟ้า ภยัระเบิด ภยัจากการจลาจล การนดัหยดุ
งาน และภยัอื่น ๆ 

(2.1.2)  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) คุ้มครองความเสียหายทาง
กายภาพของทรพัยสิ์นที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ท่ีมิไดม้ีการระบุยกเวน้ไวใ้น
กรมธรรม ์เช่น ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ควนั ระเบิด ภยัเนื่องจากน า้ การถกูชนโดยยานพาหนะหรืออากาศ
ยาน รวมถึงวตัถุที่ตกจากอากาศยาน การจลาจล นดัหยุดงาน การกระท าป่าเถ่ือน เจตนารา้ย 
และภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลมพายุ ลกูเห็บ น า้ท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า รวมถึงอบุตัิเหตอุื่น  ๆ ที่มิได้
ระบยุกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์

(2.2) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เป็นการประกันภยัประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
ประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทรพัยสิ์น และการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง โดยสามารถแบ่งได ้ดงันี ้
(2.2.1)  การประกันภัยโจรกรรม  (Burglary Insurance) คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ

ทรพัยสิ์นที่เอาประกันภยั อนัเกิดจากการถกูลกัทรพัยโ์ดยบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อ
ตวัอาคารท่ีเก็บทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

 (2.2.2)  การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance) คุม้ครองการแตกหกัของกระจกอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ที่มิไดร้ะบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรมป์ระกันภัย เช่น กระจกส านักงาน ห้องโชว ์
กระจกประต ู

(2.2.3)  การประกันภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) คุม้ครองความสญูเสียเงินสด เช็ค พนัธบตัร 
ธนาณัติ หรือทรพัยสิ์นอื่นจากการชิงทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์การโจรกรรมเงินจากตูน้ิรภยั หรือ หอ้ง
นิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกัน หรืออยู่ในระหว่างการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตู ้
นิรภัย หรือห้องนิรภัยของ ผูเ้อาประกนัภยั 

(2.2.4)  การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign and Sign Board Insurance) คุม้ครองความเสียหาย
ต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบิด ลกัทรพัย ์หรืออบุตัิเหตอุนัเกิด
จากภายนอก รวมถึงความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก  
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การประกันภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เช่น   
(2.2.5)  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risk Insurance) เป็น

การประกนัภยัความเส่ียงภยังานตามสญัญาว่าจา้งของผูร้บัเหมา คุม้ครองความเสียหายต่องาน
ก่อสรา้งเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม ้ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของวสัดุที่ใชใ้นการ
ก่อสรา้ง และภยัจากอบุตัิเหตอุื่น ๆ  ในระหว่างการก่อสรา้ง หรืออาจรวมถึง ระยะเวลาบ ารุงรกัษา
และขยายรวมถึงความรบัผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก เนื่องจากปฏิบตัิงานก่อสรา้ง  

(2.2.6)  การประกันภัยการติดตั้งเคร่ืองจักร (Erection All Risk Insurance) คุม้ครองความเสียหาย
ต่อเครื่องจกัรที่ก าลงัติดตัง้ หรือก าลงัทดสอบเดินเครื่องจากภยัธรรมชาติ ไฟไหม ้ระเบิด ความ
ประมาท และภัยจากอุบัติ เหตุอื่น  ๆ และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บคุคลภายนอก เนื่องจากการติดตัง้เครื่องจกัร  

 (2.2.7)  การประกันภัยหม้อก าเนิดไอน ้าและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel Insurance) 
คุม้ครองความเสียหายต่อหมอ้น า้จากการระเบิด ยุบแฟบ เนื่องจากแรงอดัภายใน หรือแรงดัน 
ภายนอกและความคุม้ครองนีข้ยายรวมถึงความรบัผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก  

(2.2.8)  การประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) คุม้ครอง
ความเสียหายของอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์และอุปกรณท์ี่ใชเ้พื่อบันทึก
ข้อมูลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ เกิดขึน้โดยเฉียบพลัน นอกจากนี ้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้อนัเกิดจากการใชอ้ปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสอ์ื่นท่ีน ามาทดแทนเครื่องที่ไดร้บัความสญูเสีย 

(2.2.9)  การประกันภัยเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and Equipment Insurance) 
คุม้ครองเครื่องจักรของผูร้บัเหมา รวมถึงอุปกรณเ์สริมมาตรฐาน อันมีผลมาจากไฟไหม ้การ
ระเบิดจากภายนอก การเกิดประกายไฟหรือฟ้าผ่า อบุตัิเหตจุากการชนกนั หรือพลิกคว ่าอนัเนี่อง
มาจากความผิดปกติทางดา้นกลไก และถกูโจรกรรม 

(2.2.10) การประกันภัยเคร่ืองจักร (Machinery Breakdown Insurance) คุม้ครองความเสียหายที่
เกิดขึน้โดยเฉียบพลันของตัวเครื่องจักร ชิ ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร อัน
เนื่องมาจากการใชว้สัดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ ์ความผิดพลาดในการออกแบบ การขาดความ
ช านาญในการติดตัง้ ความบกพรอ่งจากผูผ้ลิต ไฟฟ้าลดัวงจร และการระเบิด 

การประกันภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย  เช่น   
(2.2.11) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) คุม้ครองความ

รบัผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัยต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือทรพัยสิ์นของ
บุคคลภายนอกที่มิไดเ้ป็นลกูจา้ง หรือบุคคลภายในครอบครวัของผูเ้อาประกันภัย อนัเกิดขึน้โดย
อบุตัิเหตจุากการประมาทเลินเล่อของผูเ้อาประกนัภยั 

(2.2.12) การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ 
Liability Insurance) คุม้ครองความเสียหายทางการเงินและค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ดี อันเกิด
จากความรบัผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจา้หนา้ที่บริหารจากการบริหารงานผิดพลาด 
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เช่น การกระท าผิดหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย ประมาทเลินเล่อ การแถลงขอ้มลูต่อสาธารณชนที่
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

(2.2.13) การประกันภัยเงนิทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) คุม้ครองความ
รบัผิดตามกฎหมายของนายจา้งอนัเก่ียวกบัเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลกูจา้งประสบอุบตัิเหต ุหรือ
ขณะปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่า
รกัษาพยาบาล เงินทดแทนการสญูเสียอวยัวะ การสญูเสียชีวิต เป็นตน้ ฯลฯ 

การประกันภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ เช่น 
 (2.2.14) การประกันภัยความซ่ือสัตยข์องลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) ชดเชยความ

เสียหายทางการเงินท่ีเกิดขึน้แก่นายจา้ง ในกรณีที่ลกูจา้งทจุรติ หรือยกัยอกเงิน หรือตราสารทาง
การเงินของนายจา้ง 

(2.2.15) การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) คุม้ครองกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัถกูด าเนินคดี 
และถูกควบคุมตวัในคดีอาญา อนัเนื่องมาจากกระท าผิดโดยประมาท แบ่งเป็นก่อนการกระท า
ความผิดและหลงักระท าความผิด 

(2.2.16) การประกันผู้เล่นกอลฟ์ (Golfer’s Indemnity Insurance) คุม้ครองความบาดเจ็บทางรา่งกาย
ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ ความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอก อปุกรณก์ารเล่นกอลฟ์ และการท าโฮล-อิน-วนั 

การประกันอื่นๆ (Other Insurance) นอกเหนือจากการประกันภัยชนิดต่าง  ๆ  ที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
บริษัทยังอาจจัดหาหรือจัดท าประกันภัยชนิดอื่น  ๆ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ภาวะทาง
เศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน 

(2.3)  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) คุม้ครองความเสียหายที่เกิดขึน้กับสินคา้
และ/หรือตวัเรือ ตัง้แต่ตน้ทางจนถึงจดุหมายปลายทางตามเงื่อนไขความคุม้ครองแต่ละประเภท 

(3) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident and Health Insurance) 
(3.1)  ประกันอุบัติเหตุ รายเดี่ยวและกลุ่ม ใหค้วามคุม้ครองต่อผูเ้อาประกนัภยัในกรณีที่ประสบอบุตัิเหตจุน

ไดร้บัความบาดเจ็บทางร่างกาย ตามกรมธรรมป์ระกันภัยมาตรฐานใหค้วามคุม้ครองผลประโยชนก์าร
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ ผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาล ผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผลประโยชน์
อุบตัิเหตุสาธารณะ รวมถึงการขยายความคุม้ครองต่างๆ เช่น การขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์การ
แข่งกีฬาอนัตราย เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทมีผลิตภณัฑห์ลากหลายที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ โดยมี
เบีย้ประกนัภยัและแผนประกนัท่ีเหมาะสมทัง้แบบส่วนบคุคล และแบบกลุ่ม 

(3.2) ประกันภัยการเดินทาง ใหค้วามคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
สิน้เชิง หรือไดร้บับาดเจ็บจนตอ้งเขา้รกัษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอบุตัิเหตุ หรือเจ็บป่วยอย่างกะทนัหนั
ระหว่างเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยตามเสน้ทางและวนัที่ระบุ
ไว้ โดยมีทั้งแบบความคุ้มครองรายเที่ยว และความคุม้ครองรายปี นอกจากนี ้ยังมีความคุ้มครองที่
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หลากหลายมากขึน้ เช่น คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การล่าชา้ของ
กระเป๋าเดินทาง การลดจ านวนวนัเดินทาง ความล่าชา้ในการเดินทาง เป็นตน้ ทัง้นีค้วามคุม้ครองและเบีย้
ประกนัภยัขึน้กบัแผนประกนัภยัที่ลกูคา้เลือกซือ้ 

(3.3) ประกันภัยสุขภาพ ใหค้วามคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากความเจ็บป่วย หรืออบุตัิเหตุ  โดย
มีผลิตภณัฑท์ัง้ประเภทเหมาจ่ายตามจริง ประเภทจ ากัดจ านวนผลประโยชนแ์ต่ละรายการ โดยใหค้วาม
คุม้ครองส าหรบัการอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ( IPD) และสามารถซือ้ความ
คุม้ครองส าหรบัผูป่้วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได ้ซึ่งลกูคา้ไม่ตอ้งส ารองจ่ายหากเขา้รบัการรกัษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลคู่สญัญาของบริษัท โดยผลิตภณัฑป์ระกันภยัสขุภาพมีทัง้แบบรายเดี่ยว และรายกลุ่ม และยงัมี
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัโรคมะเรง็ โดยเบีย้ประกนัภยัขึน้กบัอายผุูเ้อาประกนัภยัและทนุประกนัภยัที่เลือกซือ้ 

 
การประกันภัยตอ่ (Reinsurance) 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจดัท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Framework)  
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั เพื่อให้
มั่นใจว่าโครงสรา้งสญัญาประกนัภยัต่อในแต่ละประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีลกัษณะสญัญาที่สามารถ
กระจายความเส่ียงภัยอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรบัได ้ เพียงพอกับเงินด ารงกองทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะ
การเงินของบรษิัท โดยมีรูปแบบสญัญาประกนัภยัต่อ ดงันี ้
- การประกันภยัต่อออกตามสญัญา (Outward Treaty Reinsurance) เป็นสญัญาที่บริษัทรบัประกันภยัต่อให้

ความไวว้างใจ และใหอ้ิสระในการจดัสรรงานแก่บริษัทเอาประกันภยัต่อภายใตเ้งื่อนไขสญัญาประกันภยัต่อ ทัง้นี ้
บรษิัทมีการท าสญัญาประกนัภยัต่อ 2 แบบ คือ การประกนัภยัต่อตามสญัญาแบบเป็นสดัส่วน (Proportional 
Treaty) และการประกนัภยัต่อตามสญัญาแบบไม่เป็นสดัส่วน (Non- Proportional Treaty)   

- การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) เป็นประกันภัยต่อแบบเป็นราย ๆ 
บรษิัทรบัประกนัภยัต่อมีอิสระในการคดัเลือกรบังานโดยสามารถตอบรบัหรือปฏิเสธไดเ้ช่นเดียวกนั 

การบริหารการประกันภัยต่อไดค้  านึงถึงการจัดการความเส่ียงดา้นมหันตภัย (Catastrophe Risk) เพื่อรองรับ
เหตุการณภ์ยัขนาดใหญ่ หรือภยัธรรมชาติที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของ
ผูร้บัประกันภยัต่อ และการคดัเลือกคณุสมบตัิผูเ้อาประกนัภยัต่อ ก าหนดขอบเขตความสามารถในการรับงานตาม
สดัส่วนที่เหมาะสม พิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินของผูร้บัประกนัภยัต่อแต่ละราย พรอ้ม
ทัง้มีกระบวนการทบทวนสถานะการเงินระหว่างปีสญัญาของผูร้บัประกันภยัต่อ หากระหว่างปีผูร้บัประกันภัยต่อ
ขาดคณุสมบตัิตามก าหนด บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางแกไ้ขเพื่อรองรบัสถานการณ ์
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ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย 
ธุรกิจประกันวินาศภัย   
(1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีชอ่งทางการจ าหน่าย ดังนี ้

• ตัวแทนและนายหนา้ประกันภัย บริษัทมีการสรรหาตัวแทนและนายหนา้ประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีตวัแทนมากกว่า 7,000 ราย และนายหนา้ประกันภยัมากกว่า 200 ราย โดยมีสาขาใหบ้ริการมากกว่า 75 
สาขาทั่วประเทศ 

• ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทมีความร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบ
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ของธนาคารและสถาบนัการเงิน  

• โทรศพัท ์บรษิัทมีการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนัภยัผ่านการโทรศพัทห์รือที่เรียกว่า “Telesales” โดยมีการรวบรวม
ฐานขอ้มลูลกูคา้จากกลุ่มพนัธมิตร และท าการตลาดโดยตรงกบัลกูคา้ผ่านการพดูคยุทางโทรศพัท ์ 

• เครือข่ายของบริษัท บริษัทมีกลุ่มธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจการใหเ้ช่ารถยนตเ์พื่อการด าเนินงาน ภายใต ้
SECAP บริษัทจึงมีการจ าหน่ายประกนัภยัรถยนตใ์หแ้ก่ SECAP ดว้ย นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ
ของกลุ่มทีซีซี ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุ รกิจ
อตุสาหกรรมและการคา้ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจอตุสาหกรรมการเกษตร ดงันัน้ บรษิัท จึงมีการจ าหน่าย
กรมธรรมป์ระกนัวินาศภยัแก่บรษิัทต่าง ๆ ในกลุ่มทีซีซีเช่นกนั 

• อื่นๆ บริษัทมีการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกันภัยผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น Website ทั้ง www.thaiins.com ส าหรบั 
TIC และ www.seic.co.th ส าหรบั SEIC นอกจากนี ้บรษิัทมีแผนการศกึษาและขยายช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ 
ส าหรบัธุรกิจประกนัวินาศภยั เช่น แอพลิเคชั่น หรือช่องทางออนไลนอ์ื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  

โดย SEIC เนน้จ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนัภยัช่องทางแบบดัง้เดิม (Traditional) เช่น การขายผ่านตวัแทน นายหนา้
ประกนัภยั ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึ่ง TIC เนน้การขยายช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์เช่น เว็บไซต ์
แอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในยคุดิจิทลั  

• การรับประกันภัยต่อ บริษัทมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Ceding 
Company) ซึ่งท าใหบ้รษิัทมีรายไดจ้ากการรบัประกนัต่อจากบรษิัทประกนัภยัรายอื่น 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
• กลุ่มลกูคา้บคุคล ไดแ้ก่ ลกูคา้ประเภทบคุคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเขา้ถึงไดผ่้านช่องทางตวัแทนและ

นายหนา้ ธนาคารและสถาบนัการเงิน ช่องทางอื่น ๆ รวมถึงพนกังานของบรษิัทในกลุ่มทีซีซี  

• กลุ่มลกูคา้นิติบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้องคก์ร ซึ่งไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึง SECAP 
และบรษิัทอื่น ๆ ในกลุ่มทีซีซี 
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2.1.3 ธุรกิจการเงนิ  
บรษิัทประกอบธุรกิจลิสซิ่งและการเงินโดยเนน้การจดัหาทรพัยสิ์นใหแ้ก่ผูป้ระกอบการนิติบคุคลเป็นหลกัในรูปแบบ
การเช่าผ่านบริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากัด (“SECAP”) โดยธุรกิจลิสซิ่งเป็นการใหบ้ริการเช่าทรพัยสิ์นประเภท
หน่ึงซึ่งผูเ้ช่าตกลงท าสญัญาเช่าทรพัยสิ์นและช าระค่าเช่าทรพัยสิ์นเป็นรายงวด โดยผลิตภณัฑข์อง SECAP มีดงันี ้
 
1) การให้เช่ารถยนตต์ามสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)  

SECAP เนน้ธุรกิจใหเ้ช่าเพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) กับทรพัยสิ์นประเภทยานพาหนะเป็นหลกั 
ซึ่งเป็นการใหเ้ชา่ระยะยาวแก่หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ บรษิัทเอกชน รวมถึงบรษิัทในกลุ่มไทยเจรญิคอรป์อเรชั่น 
หรือกลุ่มทีซีซี รถยนตท์ี่ใหเ้ช่าพรอ้มบริการซ่อมบ ารุงรกัษา ประกันภยัชัน้ 1 การต่อภาษีรถยนตป์ระจ าปี และ
มีรถยนตท์ดแทนกรณีรถยนตใ์ชง้านไม่ได ้ตลอดระยะเวลาใหเ้ช่า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 SECAP มี
รถใหเ้ช่ากว่า 21,000 คนั นอกจากนี ้SECAP ยงัมีบริการใหค้  าปรกึษาและรบับริหารจดัการดา้นยานพาหนะ
ของธุรกิจและหน่วยงานอีกดว้ย  
ส่วนผูเ้ช่าและธุรกิจนัน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเช่าเพื่อการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ดา้นการเงินและ
การบริหารจัดการประโยชน ์เช่น การลดภาระกระแสเงินสดขาออกและเพิ่มความสามารถในการวางแผน
การเงินโดยการทยอยช าระค่าเช่าคงที่รายงวด การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาและประกันภัย
ยานพาหนะ ลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการในการใชย้านพาหนะ และลดความยุ่งยาก
ซบัซอ้นในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

นอกจากธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าเพื่อการด าเนินงานแลว้ SECAP  อีกทัง้ SEM และ SEMR ยงัมีแผนในการขยาย
ธุรกิจการใหสิ้นเชื่อในหลากหลายรูปแบบทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบัรถยนตแ์ละไม่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

2) สินเชื่อเช่าซือ้รถยนตใ์หม่ (New Car Hire Purchase)  

ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเป็นเจา้ของรถยนต ์ดว้ยหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ยืดหยุ่น ท าใหล้กูคา้มีทางเลือกในการช าระคา่
เช่าซือ้รายเดือนที่เหมาะสมกบัรายได ้

3) สินเชื่อเช่าซือ้รถยนตใ์ช้แล้ว (Used Car Hire Purchase)  

ส าหรบัลกูคา้ที่มีความตอ้งการในการซือ้รถยนตท์ี่ใชแ้ลว้และมีราคาถกูกว่ารถยนตใ์หม่พรอ้มทัง้แบ่งช าระเป็น
รายงวด ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยดัค่าใชจ้่าย 

4) สินเชื่อกู้ยืมเงนิโดยมีรถยนตเ์ป็นหลักประกัน (Cash Your Car)  

ส าหรบัผูท้ี่มีความตอ้งการในการใชเ้งินสดเร่งด่วน สามารถน ารถยนตท์ี่ลกูคา้มีน ามาเป็นสินทรพัยค์  า้ประกนั
ในการกูย้ืมได ้โดยมีระยะเวลาการอนมุตัิที่รวดเรว็และเงื่อนไขที่คล่องตวั 

5) สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียน (Revolving Loan)  

เป็นสินเชื่อระยะสัน้ที่ใหแ้ก่ลกูคา้ธุรกิจที่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดในระยะสัน้ ช่วยใหล้กูคา้สามารถบรหิาร
จัดการเงินทุนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วง High Season ของธุรกิจที่มีความ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ    บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

16 

จ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดในการจดัเตรียมสินคา้และบริการส าหรบัจ าหน่าย เช่น การส ารองสินคา้บริโภคคงคลัง
เพิ่มในช่วงเทศกาลที่มีอุปสงคใ์นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึน้สงู โดย SECAP จะค านวนดอกเบีย้
ส าหรบัการใหสิ้นเชื่อระยะสัน้ ซึ่งปัจจบุนับรษิัทไดมุ้่งเนน้การปล่อยสินเชื่อประเภทนีใ้หแ้ก่กลุ่มคู่คา้ของบริษัทใน
กลุ่มทีซีซี เช่น ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องดื่มของ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  

6) สินเชื่อแฟคตอร่ิง (Factoring Loan)  

เป็นการใหสิ้นเชื่อแก่ผูข้ายสินคา้และบริการและคู่คา้บรษิัทในกลุ่มทีซีซี อีกประเภทหน่ึงเพื่อการบริหารสภาพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผู้ให้สินเชื่อจะรบัโอนสิทธ์ิการเรียกรอ้งในการรบัเงินจากลูกหนีก้ารคา้และ
บริการและช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการทั้งจ านวนหรือบางส่ วนให้แก่ผู้ขายสินค้าล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดการช าระค่าสินค้าและบริการโดย SECAP จะคิดดอกเบี ้ยจากการจ่ายเงินล่วงหน้ารวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการและการบริหารบัญชีลูกหนี ้โดยเมื่อครบก าหนดช าระลูกหนีก้ารคา้ ลูกหนี ้
การคา้จะช าระหนีโ้ดยตรงใหก้บั SECAP 

7) สินเชื่อส าหรับการด าเนินโครงการ (Project Finance)  

โดยสินเชื่อโครงการนัน้เป็นสินเชื่อมุ่งเนน้โครงการท่ีมีกระแสเงินสดสม ่าเสมอส าหรบัการช าระหนี ้โดยมกัจะใช้
กระแสเงินสดของโครงการนัน้เป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนั จึงตอ้งเป็นโครงการที่มีเสถียรภาพสงู ความผนัผวนต่อ
รายได ้ค่าใชจ้่าย และกระแสเงินสดต ่า มีผูร้บัซือ้สินคา้และบริการจากโครงการและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบส าหรบั
โครงการท่ีชดัเจนและแน่นอน เช่นโครงการดา้นสาธารณูปโภคอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีรายไดแ้ละกระแส
เงินสดสม ่าเสมอ มีผู้รับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตที่ชัดเจน โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นให้สินเชื่อแก่โครงการที่
ด  าเนินการรว่มกบับรษิัทในกลุ่มทีซีซี 

8) สินเชื่ออื่น ๆ 

เป็นสินเชื่อที่มุ่งกลุ่มลกูคา้รายย่อย หรือธุรกิจส าหรบัคู่คา้บรษิัท เช่น อู่ตรวจสภาพรถยนต ์หรือบรษิัทในกลุ่มที
ซีซี และส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการไดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Franchisee) ของบริษัทในกลุ่มทีซีซี รวมถึง
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อขยายการใหบ้ริการทางการเงินอย่างครบวงจรไปยงักลุ่มลกูคา้ที่หลากหลายขึน้ รวมถึง
การสนบัสนนุส่งเสรมิใหก้ลุ่มลกูคา้รายย่อยและธุรกิจคู่คา้ของกลุ่มทีซีซีมีสภาพคล่องที่ดีขึน้และเพิ่มศกัยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ โดยบรษิัทไดก้ารด าเนินการจดัตัง้บรษิัท อาคเนย ์มนันี่ รีเทล จ ากดั (เดิมบรษิัท เอสอีจี มนันี่ 
จ ากดั) เพื่อด าเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคลที่ไม่มีหลกัประกนั 

นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารบริหารจดัการหมู่ยานพาหนะและเพิ่มรายไดจ้ากสินทรพัยท์ี่ไม่มีการใชง้าน กลุ่มธุรกิจ
ลิสซิ่งยงัจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านบรษิัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากดั (“RDD”) โดย RDD จดัซือ้รถยนตท์ี่หมดอายุ
การใชง้านส าหรบัการเช่าเพื่อการด าเนินงานหรือรถยนตใ์ชแ้ลว้จาก SECAP และน ามาจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การประมลู โชวรู์มจ าหน่ายรถยนตม์ือสอง หรือจ าหน่ายใหผู้เ้ช่าเดิม เป็นตน้ โดย RDD ด าเนินการ
ซือ้รถยนตจ์าก SECAP และจ าหน่ายออกไปในราคาตลาด ท าใหก้ลุ่มธุรกิจเกิดสภาพคล่องและกระแสเงินสด
รบัส าหรบัการน าไปจดัหายานพาหนะเพิ่มเติมที่มีความทนัสมยัและตอบโจทยก์ลุ่มลกูคา้ที่มากขึน้  
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ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย 
(1) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุ่มธุรกิจลิสซิ่ง เน้นการจ าหน่ายโดยการเข้าถึงลูกคา้โดยตรงผ่านพนักงานฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งจะมี
การศึกษาความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มต่าง ๆ และน าเสนอบริการแก่ลกูคา้แต่ละรายโดยตรง เพื่อใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ีที่สดุ โดย SECAP มีช่องทางการจ าหน่ายหลกัคือพนกังานและตวัแทน
ในการติดต่อขาย ส่วน RDD มีการจ าหน่ายรถยนตใ์ช้แลว้ผ่านการประมูล จ าหน่ายผ่านโชว์รูมจ าหน่าย
รถยนตม์ือสอง และจ าหน่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายเดิม 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลกูคา้ของธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าเพื่อการด าเนินงานเป็นลกูคา้ประเภทนิติบคุคล สามารถแบ่งได ้3 ประเภท ดงันี ้

• องคก์รภาครฐั ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ และรฐัวิสาหกิจ ซึ่งนิยมการเช่ารถยนตห์ลากหลายประเภท เช่น 
รถยนตน์ั่งส่วนบคุคล รถตู ้รถกระบะ เป็นตน้ เพื่อใชส้ าหรบัการเดินทางของบคุลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ  

• องคก์รเอกชน ไดแ้ก่ บริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีการเช่ารถยนตห์ลากหลายประเภทตามวัตถุประสงคท์ี่
แตกต่างกัน ไดแ้ก่ รถยนตน์ั่ง รถตู ้และรถยนตป์ระเภท Luxury car เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางของ
พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิัท รถกระบะ และรถบรรทกุ เพื่อใชส้ าหรบัการขนส่งสินคา้  

• เครือข่ายของบริษัทได้แก่ บริษัทต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท
เช่นเดียวกบัองคก์รเอกชนทั่วไป 

ส าหรบักลุ่มลูกคา้ของธุรกิจใหสิ้นเชื่อต่าง ๆ ปัจจุบัน SECAP เนน้การจ าหน่ายใหก้ับบุคลากรและคู่คา้ของ
บรษิัทต่าง ๆ ภายใตก้ลุ่มทีซีซี และมีแนวโนม้ขยายการใหสิ้นเชื่อแก่บคุคลอื่น ๆ 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั   

ภาพรวมธุรกิจประกนัชวีิต 

ธุรกิจประกันชีวิตไทย 2563 มีแนวโนม้การเติบโตที่ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด
ของโคโรนาไวรสั (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งกับระบบเศรษฐกิจ จากสถานการณด์ังกล่าว ประชาชนเริ่ม
ตระหนกัใหค้วามส าคญักบัประกนัชีวิตและการวางแผนประกนัสขุภาพเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้การส่งเสรมิจากภาครฐัในการ
เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินไดจ้ากการซือ้ประกันสุขภาพ จากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท ท าให้
เบีย้ประกนัสขุภาพเติบโตเพิ่มขึน้ คาดการณปิ์ดปีจะโตถึง 9% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ แต่ปัจจยัทา้ทายของประกนัชีวติ
ยงัคงมีอยู่อย่างเช่น ภาวะอตัราดอกเบีย้ลดลง ส่งผลต่อประกันชีวิตประเภทสะสมทรพัยแ์บบการนัตีเงินคืน รวมไปถึง
แบบประกันบ านาญที่ผลประโยชนแ์บบการนัตี ที่ตอ้งไปลงทุนในพนัธบตัร การปรบัเปล่ียนโครงสรา้งประชากรที่เขา้สู่
สงัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Society)  การปรบัเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) การแข่งขนัการพฒันาชอ่งทางการ
ขายในรูปแบบดิจิทัลที่เขา้มาเร็วขึน้ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างทั่วถึง อีกทั้งยังตอ้งมีการเตรียม
ความพรอ้มเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 17 ที่จะน ามาใชใ้นปี 2567 อีกดว้ย โดยเบีย้ประกันชีวิตรบัรวมปี 
2555 – 2563 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 5.47 ต่อปี 
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เบีย้ประกนัภยัจา่ยครัง้เดยีว

เบีย้ประกนัภยัปีต่อไป

เบีย้ประกนัภยัปีแรก

อตัราความคงอยู่ของกรมธรรม์

ธุรกิจประกนัชีวิตปี 2563 มีเบีย้ประกันชีวิตรบัรวมทัง้สิน้ 600,206 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงถึงรอ้ยละ 1.75 เมื่อเทียบกบัปี
ที่ผ่านมา และเบีย้ประกนัชวีิตปีต่อไป (Renewal Year Premium) 441,968 ลา้นบาท และมีอตัราการคงอยูข่องกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตรอ้ยละ 82  คิดเป็นสดัส่วนเบีย้ประกนัชวีิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) รอ้ยละ 3.82 และคิดเป็นเบีย้ประกนัภยั
รบัโดยตรงตอ่ประชากร (Insurance Density) จ านวน 8,701 บาทต่อคน อตัราเติบโตลดลงรอ้ยละ 5.14 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

เบีย้ประกันชวีิต 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

เบีย้ประกันชวีิตต่อจ านวนประชากรและ GDP 

 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)  

6,082 6,836 7,737 8,178 8,619 9,091 9,447 9,173 8,701 
3.17%

3.43%
3.81% 3.91% 3.91% 3.89% 3.90% 3.84% 3.82%

-

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ลา้นบาท

เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงต่อประชากร สดัส่วนเบีย้ประกนัชวีติต่อ GDP

392,051 
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- 1.75% 

600,206 

-5.14% 
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ในส่วนของช่องทางการจ าหน่ายนัน้ ตวัแทนประกนัชีวิต (Agency) ยงัคงเป็นช่องทางหลกัและช่องทางส าคญั ในการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกันชีวิต โดย ณ สิน้ปี 2563 มีสดัส่วนการจ าหน่ายผ่านช่องทางนีม้ากเป็นอนัดบัหนึ่งคิดเป็น
รอ้ยละ 53.37 ดว้ยเบีย้ประกนัชีวิตรบัรวมจ านวน 320,349 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 3.32 อนัดบัสอง 
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) สัดส่วนการจ าหน่ายรอ้ยละ 38.58 มีเบีย้ประกันชีวิตรบัรวม 
231,569 ลา้นบาท เติบโตลดลงรอ้ยละ 5.83 อนัดบัสาม ช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหนา้ (Broker) มีสดัส่วนรอ้ย
ละ 3.97 เบีย้ประกนัชีวิตรบัรวม 23,809 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 5.06 และช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ (Other) อีกรอ้ย
ละ 4.08 มีเบีย้ประกนัชีวิตรบัรวม 24,480 ลา้นบาท เติบโตลดลงรอ้ยละ 1.72 ตามล าดบั 

 

เบีย้ประกันชวีิต จ าแนกตามชอ่งทางการขาย 

 

 
ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิตไทย 
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ตวัแทน (Agent) ธนาคาร (Bancassurance) นายหน้า (Broker) ชอ่งทางอื่น (Others)
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เบีย้ประกันภัยรับและส่วนแบง่การตลาดของ SELIC 

 

ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิตไทย 

SELIC ปี 2563 มีเบีย้ประกันภัยรบัรวม 8,619 ลา้นบาท ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับรอ้ยละ 1.39 ของเบีย้
ประกนัภยัรบัรวมทัง้อตุสาหกรรม ขยบัขึน้มาเป็นอนัดบัท่ี 11 ของอตุสาหกรรม อตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 3.18 

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย   

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีการลดลงจากปีก่อนหนา้ โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงรอ้ยละ 6.0 จากปี 
2562 ซึ่งเติบโตรอ้ยละ 2.4 ซึ่งอ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนธุรกิจ
ประกันวินาศภยัมีอตัราการเติบโตไปในทิศทางตรงขา้มกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปี 2555-2563 
เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 4.37 ต่อปี 

ธุรกิจประกนัวินาศภยัยงัคงมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ปี 2563 มีเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมทัง้
สิน้ 252,716 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตถึงรอ้ยละ 3.55 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทางตรงขา้มกบัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อจ าแนกตามประเภทการรบัประกนั พบว่าประกนัภยัรถยนตเ์ป็นสดัส่วน
เบีย้ประกนัในธุรกิจประกนัวินาศภยัมากเป็นอนัดบัหนึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 57.79 ของเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงทัง้หมดของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีการเติบโตที่รอ้ยละ 1.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับสอง ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด เช่น การประกนัภยัอบุตัิเหต ุการประกนัความเส่ียงภยัทกุชนิดและการประกนัภยัทรพัยสิ์น เป็นตน้ มีสดัส่วน
รอ้ยละ 36.10 ของเบีย้ประกันภัยรบัโดยตรงทั้งหมดของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตรอ้ยละ 8.03 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัในปีที่ผ่านมา อนัดบัสาม ประกนัอคัคีภยั มีสดัส่วนรอ้ยละ 4.02 ของเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงทัง้หมดของธุรกจิ

15,020

8,619 8,619 8,345

2.39%

1.41% 1.41% 1.39%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

2561 2562 2562 2563

ลา้นบาท

เบีย้ประกนัภยัรบั SELIC ส่วนแบ่งการตลาด SELIC

อนัดบั 11

อนัดบัในอตุสาหกรรมของ SELIC

อนัดบั 12 อนัดบั 12 อนัดบั 11
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ประกนัภยัรถ ประกนัภยัเบด็เตลด็ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่

ประกันวินาศภัย เติบโตรอ้ยละ 0.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มี
สัดส่วนรอ้ยละ 2.09 ของเบีย้ประกันภัยรบัโดยตรงทั้งหมดของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตลดลงรอ้ยละ 3.28 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี ้พบว่า เบีย้ประกนัวินาศภยัต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) คิดเป็นรอ้ยละ 1.61 และคิด
เป็นเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จ านวนกว่า 3,797 บาทต่อคน เติบโตขึน้รอ้ยละ 3.55 
เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 

เบีย้ประกันวนิาศภัยภัย จ าแนกตามประเภท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สถิติธุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ. 
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เบีย้ประกันวนิาศภัยตอ่จ านวนประชากรและ GDP 
 

 
ท่ีมา : สถิติธุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ ระบบสถิติทางทะเบียน 

 

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่รอ้ยละ 55.34 ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดย
ประเภทของประกันภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทนแทนสูงสุดอันดับแรกคือ ประกันภัยรถยนตค์ิดเป็นรอ้ยละ 63.16 
อันดับสอง ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคิดเป็นรอ้ยละ 41.19 อันดับสาม ประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็นรอ้ยละ 
40.06 และประกนัอคัคีภยัคิดเป็นรอ้ยละ 18.63 

 

อัตราค่าสนิไหมทดแทน จ าแนกตามประเภท 

 
ท่ีมา : สถิติธุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ. และสมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
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เบีย้ประกันวนิาศภัยและส่วนแบ่งการตลาดของ SEIC และ TIC 

 

ท่ีมา : ส านกังานอตัราเบีย้ประกนัวินาศภยั สมาคมประกนัวินาศภยัไทย  

SEIC มีการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงและส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยในปี 2562 มีส่วนแบ่ง
การตลาดเท่ากับรอ้ยละ 4.16 ของเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม จัดเป็นบริษัทในอันดับที่  8 ของ
อุตสาหกรรม และในปี 2563 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับรอ้ยละ 4.13 ของเบีย้ประกันภยัรบัโดยตรงรวมทัง้อุตสาหกรรม 
จัดเป็นบริษัทในอันดบัที่ 6 ของอุตสาหกรรม ส าหรบัเบีย้ประกันภัยรบัโดยตรงในงวดปี 2562 เติบโตลดลงจากปี 2561 
เท่ากบัรอ้ยละ 5.23 และเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงในปี 2563 เติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 2.96 

TIC มีการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงและส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยในปี 2562 มีส่วนแบ่ง
การตลาดเท่ากับรอ้ยละ 0.98 ของเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม จัดเป็นบริษัทในอันดับที่ 28 ของ
อตุสาหกรรม และในปี 2563 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ 0.52 ของเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมทัง้อตุสาหกรรม 
จดัเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 31 ของอุตสาหกรรม ส าหรบัเบีย้ประกันภยัรบัโดยตรงในงวดปี 2562 เติบโตขึน้จากปี 2561 
เท่ากบัรอ้ยละ 4.54 และเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงในปี 2563 เติบโตลดลงจากปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 45.16 

 
ภาพรวมธุรกิจการเงนิ   

ธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าระยะสัน้ (Short-term Rental) มีระยะเวลา
ในการใหบ้รกิารนอ้ยกวา่ 1 ปี และ ธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าระยะยาว (Long-term Rental) หรือการใหเ้ช่าเพื่อการด าเนินงาน 
(Operating Lease) มีระยะเวลาในการใหบ้รกิารตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไป โดยธุรกิจลิสซิ่งของ SECAP ส่วนใหญ่เป็นการใหเ้ชา่
รถยนตเ์พื่อการด าเนินงาน จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรสั (COVID-19) ส่งผลกระทบกับธุรกิจ
บางส่วน อย่างไรก็ตามดว้ยความแข็งแกร่งดา้นการบริการที่ครอบคลมุ การบริการที่ครบวงจร จึงท าใหย้งัคงสามารถ
รกัษาฐานลกูคา้ใหญ่ไวไ้ด ้อาทิ หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ บรษิัทเอกชน รวมถึงบรษิัทในเครือ TCC    
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ภาพรวมตลาดรถยนตใ์นปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าหดตัวรุนแรง โดยมียอดการผลิตรถยนตท์ี่  1,426,970 
คัน ลดลงจากปีก่อนหนา้ -29.1% แบ่งเป็นการหดตัวของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศที่ -21.4% และการส่งออก
ที่ -30.2% ตามทิศทางเศรษฐกจิไทยที่หดตวัที่ -6.1% ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสั ท าใหก้ าลงัซือ้ของ
ผูบ้รโิภคลดลง  

คาดการณป์ริมาณการผลิตจะฟ้ืนตวัขึน้ในปี 2564-2565 เติบโตเฉล่ีย 3.0-5.0% ต่อปี ตามเศรษฐกิจที่ทยอย
ฟ้ืนตวั โดยประมาณการการผลิตรถยนตใ์นปี พ.ศ.2564 ประมาณ 1,500,000 คนั เพิ่มขึน้ 73,030 คนั คิดเป็นรอ้ยละ 
5.12 จากปีก่อนหนา้ โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 750,000 คนั เท่ากับรอ้ยละ 50 ของยอดการผลิต
ทัง้หมด และผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คนั เท่ากบัรอ้ยละ 50 ของยอดการผลิตทัง้หมด 

ในส่วนของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงานมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลัก คือ กลุ่มลูกค้านิติบุคคล 
เนื่องจากช่วยลดภาระทางการเงินไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการซือ้รถ ทางบริษัทผูเ้ช่าไม่ตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ 
เช่น ค่าซ่อมบ ารุง ค่าจดทะเบียน ค่าต่อภาษีรถยนตป์ระจ าปี เป็นตน้ นอกเหนือจากนีย้งัมีบรกิารรถยนตท์ดแทนในกรณี
ที่รถยนตเ์ช่าไม่สามารถใชง้านได ้ซึ่งช่วยลดความเสียหายของธุรกิจได ้ 

ส าหรบัภาวะอุตสาหกรรมจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ (ตลาดรถมือสอง) ในปี 2563 หดตัวลงในทิศทางเดียวกันกับ
ยอดขายรถใหม่ โดยมียอดขาย (ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ) ต ่าสุด ณ เดือนเมษายน อยู่ท่ีประมาณ 107,500 คัน เทียบกับเดือน
เดียวกันในปีก่อนหนา้ที่มียอดขายกว่า 150,000–160,000 คัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดรถมือสองจะไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าตลาดรถใหม่ และไดร้บัความสนใจเพิ่มมาก
ขึน้หลงัการชะลอตวัของโรคโคโรนาไวรสั (COVID-19) จากความกังวลดา้นสขุภาพ รวมทัง้ยงัเป็นตลาดแลกเปล่ียนให้
ผูใ้ชร้ถสามารถขยบั ขยายขนาดหรือประเภทของรถตามความตอ้งการที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงอาย ุ(Life cycle) 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งเงินสดกอ้นใหญ่หรือขอสินเชื่อ 

แหล่งขอ้มลู: อา้งอิงขอ้มลูจากกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
และ บทวิเคราะหจ์ากศนูยว์ิจยัเกียรตนิาคิน ภทัร 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
แหล่งทีม่าของเงนิทนุ 

ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลกั 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ กระแส
เงินสดที่ไดม้าจากการด าเนินงานหลกั คือ รายไดจ้ากเบีย้ประกนัภยัรบั และรายไดจ้ากการลงทนุ   

ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ 
กระแสเงินสดที่ไดม้าจากการด าเนินงานหลกั คือ รายไดจ้ากเบีย้ประกนัภยัรบั และรายไดจ้ากการลงทนุ  

ธุรกิจลิสซิ่งของบรษิัทมีแหล่งที่มาของเงินทนุหลกั 3 แหล่ง คือ ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ กระแสเงินสดที่
ไดม้าจากการด าเนินงานหลกั และการกูย้ืม 

2.4 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ  
- ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
ปัจจยัความเส่ียงที่ระบุในหวัขอ้นีเ้ป็นปัจจยัความเส่ียงที่บริษัทเห็นว่ามีนยัส าคญั และอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อ
ฐานะการเงินของบริษัท ผลการด าเนินงานของบริษัท และมลูค่าหุน้สามญัของบริษัท รวมทัง้อาจส่งผลต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิัทในทางลบอย่างมีนยัส าคญั นอกเหนือจากความเส่ียงที่ระบุไวใ้นท่ีนี ้อาจมีความเส่ียงอื่น ๆ 
ที่บริษัทยงัไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัทพิจารณาในขณะนีแ้ลว้ เห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ผลการด าเนินงานของ
บรษิัท และมลูค่าหุน้สามญัของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 
1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 

1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจทัง้ภายในและนอก
ประเทศ การแข่งขันในอุตสาหกรรม ทั้งในดา้นการตลาด ดา้นบุคลากร และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศของโลกและมหนัตภยัต่าง ๆ เหล่านี ้ลว้นเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์
ของบริษัท เพื่อลดความเส่ียงนี ้ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท ไดม้ี
การจดัท าแผนธุรกิจและแผนการด าเนินงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกับวิสยัทศัน์ของแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ โดย
ค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึน้แลว้ และที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต และส่งผลต่อการด าเนินงาน 
ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างปี ทัง้ในสภาพเศรษฐกิจ การเมือง รายงานสภาวะตลาด การแข่งขนั 
และอื่น ๆ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเป็นประจ า รวมถึงการปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป จึงท าให ้SELIC SEIC และ TIC สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้

SELIC SEIC และ TIC ไดป้รบัปรุงระบบการท างานภายใน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการท างานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานใหด้ีขึน้ ตน้ทุนลดลง และระบบประเมินผลที่ชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของแต่ละบริษัท โดยมี
ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนท าหน้าที่สรุปสถานการณ์ของการด าเนินการ และแสดงสถานะของความส าเร็จของ
แผนงาน การบริหารความเส่ียงดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณถ์ึงความเส่ียงที่จะเกิดไดท้ันเวลา และ
สามารถหาทางป้องกนั หรือพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสทางธุรกิจได ้

1.2 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

SELIC SEIC และ TIC ไดม้ีการก าหนดอัตราเบีย้ประกันใหเ้หมาะสมกับระดับความเส่ียง โดยใชห้ลักสถิติ และ
สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัความถ่ีและความรุนแรงของภยัที่จะเกิดตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัที่เป็นมาตรฐานมาใช้
ในการก าหนดราคาของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัที่เหมาะสม 
และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้

การด าเนินงานของบริษัทดงักล่าวเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ของผูเ้อาประกันภยั 
ดงันัน้ SELIC SEIC และ TIC จึงไดม้ีแนวทางการป้องกันความเส่ียงจากการรบัประกันภยัในดา้นต่างๆ รวมทัง้ ใน
ดา้นการรับประกันภัยต่อ โดยมีนโยบายการรับประกันภัยที่มีการทบทวนเป็นประจ าจากผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 
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ตลอดจนในการด าเนินงานรับประกันภัยนั้น ฝ่ายรับประกันภัยจะมีการประเมิน ส ารวจ และวิเคราะหภ์ัยอย่าง
ละเอียดถ่ีถว้น เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของแต่ละบรษิัท ที่สามารถยอมรบัได ้ตลอดจนการจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานการรบัประกันภัยเสนอต่อผูบ้ริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจทานและใหค้ าแนะน าในเชิง
นโยบายเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานอย่างสูงสุด ตลอดจนท าใหบ้ริษัทดังกล่าว มี
ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนักับผูเ้อาประกันภยัไดอ้ย่างรวดเร็ว  เป็นธรรม และลดความเส่ียง ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต 

SELIC SEIC และ TIC ไดม้ีการกระจายความเส่ียงภยัในการรบัประกนัภยัทกุประเภท โดยเฉพาะการรบัประกันภยั
ที่มีทุนเอาประกันภัยสูง ซึ่งการกระจายความเส่ียงนั้น ไดม้ีการกระจายไปใหก้ับบริษัทรบัประกันภัยต่อทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งบรษิัทดงักล่าวไดม้ีการคดัเลือก โดยเนน้ไปยงักลุ่มบรษิัทรบัประกนัภยัต่อที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือไม่ต  ่ากว่า A หรือมีอตัราส่วนเงินกองทนุทัง้หมดต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ ในกรณีที่เกิดมหนัตภยัที่มีผูป้ระสบภยัเป็นจ านวนมาก ทัง้
ในแง่จ านวนเงินหรือปรมิาณภยัที่เกิดขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัความเส่ียงที่เกิดกบับรษิัทอีกดว้ย 

1.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการเป็นความเส่ียงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบตัิงานภายใน คน ระบบงาน หรือปัจจยัต่าง  ๆ 
ภายนอกองคก์ร ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ SELIC SEIC และ TIC ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท ซึ่ง SELIC SEIC และ TIC ไดจ้ัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่มี
คุณสมบัติที่จ  าเป็นต่อลักษณะงานได้เพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง 
กระบวนการท างานใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และสามารถรองรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทได  ้

นอกจากนี ้SELIC SEIC และ TIC ไดจ้ัดท าทะเบียนความเส่ียง ซึ่งบอกถึงความเส่ียงของแต่ละฝ่าย สาเหตุของ
ความเส่ียง ตวัชีว้ดัความเส่ียง มาตรการในการควบคุมความเส่ียง เพื่อใชใ้นการด าเนินการป้องกนัความเส่ียงของ
แต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจัดท านโยบายบริหารความเส่ียง ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงที่
เกิดขึน้ รวมทัง้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้รหิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนสอดคลอ้งไปกับกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทัง้ของบริษัท และ
หน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง 

ในดา้นผลกระทบและความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก SELIC SEIC และ TIC ไดม้ีการจดัท าแผนรองรบัการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้หากมี
เหตกุารณท์ี่อาจท าใหธุ้รกิจตอ้งหยดุชะงกั  

1.4 ความเสี่ยงด้านช่องทางการขาย 

ความเส่ียงดา้นชอ่งทางการขายเป็นปัจจยัเส่ียงจากการมีรายไดห้ลกัผ่านช่องทางใดชอ่งทางหน่ึงมากเกินไป ซึ่งหาก
มีการเปล่ียนแปลงที่มิอาจคาดการณไ์ดล่้วงหนา้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัหรือการเติบโต
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ทางธุรกิจได ้โดยในปัจจบุนั SELIC มีรายไดจ้ากเบีย้ประกนัภยัจากช่องทางธนาคารในสดัส่วนที่สงู ทัง้นี ้SELIC ได้
มีการบริหารจัดการความเส่ียง คือ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสัดส่วนของรายไดจ้ากช่องทางอื่น ๆ เช่น ช่อง
ทางการขายผ่านตวัแทน ช่องทางขายแบบประกนักลุ่ม และช่องทางการขายผ่านทางโทรศพัทใ์หเ้พิ่มมากขึน้ รวมถึง
การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน ์ควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการน าเทคโนโลยีเขา้
มาสนบัสนุนการบริการที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ ซึ่งไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ และมีแนวโนม้ที่ดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

การลงทุนของ SELIC SEIC และ TIC เป็นไปตามขอบเขตและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการบริหารการ
ลงทนุของบรษิัทดงักล่าวใหม้ีความรอบคอบและรดักมุ 

รายไดจ้ากการลงทุนไดม้าในรูปของดอกเบีย้ เงินปันผล และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายหลักทรพัย ์ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน 
จะส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการลงทุน โดย SELIC SEIC และ TIC มีหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัการ
บริหารการลงทุนที่จะคอยติดตามสถานการณต์่าง ๆ ในการประเมินความเส่ียงและสามารถปรบักลยทุธก์ารลงทนุ
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทของ SELIC SEIC และ TIC มีการทบทวนนโยบายการลงทุนเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหก้าร
บรหิารการลงทนุมีความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุในระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

1.6 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้จะส่งผลกระทบต่อ SELIC SEIC และ TIC ในหลายดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความผนัผวนของงบการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของ SELIC SEIC และ TIC กล่าวคือ 
บริษัทดังกล่าวตอ้งมีการปรบัมูลค่าการตัง้ส ารองผลประโยชน์ หรือค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัย 
ส่งผลให้งบการเงินอาจมีความผันผวน ทั้งนี ้SELIC SEIC และ TIC ไดม้ีการบริหารจัดการความเส่ียงดว้ยการ
บรหิารสดัส่วนของผลิตภณัฑ ์(Product Mix) ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ 

ดา้นผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดตราสารหนี ้ 

SELIC SEIC และ TIC มีการลงทุนในตลาดตราสารหนีท้ี่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ กล่าวคือ ในกรณีที่อัตราดอกเบี ้ยปรับตัวลดลง บริษัทมีแนวโน้มที่จะไดร้ับผลตอบแทนที่ลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล ในขณะที่การลงทุนตราสารหนีภ้าคเอกชนที่ใหอ้ตัราผลตอบแทน
มากกว่ามีปริมาณสินทรพัยท์ี่ใหล้งทุนอย่างจ ากัด ท าให ้SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการพิจารณาเลือก
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การลงทุนทดแทนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนควบคู่ไปกับการบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ
ควบคมุไม่ใหอ้ตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุไดร้บัผลกระทบจากการลงทนุมากเกินไป 

1.7 ความเสี่ยงด้านการรักษาระดับเงนิกองทุนของบริษัท  

SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภยั โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีการก าหนดหลักเกณฑใ์นการรกัษา
ระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุของบรษิัทโดยปัจจบุนัหลกัเกณฑค์อืไม่ใหต้  ่ากว่ารอ้ยละ 120 ทัง้นี ้SELIC SEIC 
และ TIC มีมาตรการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุอย่างสม ่าเสมอ 

2) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจลิสซ่ิง 

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ในช่วงที่ผ่านมามีผูป้ระกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซือ้เกิดขึน้ในตลาดจ านวนมาก ทัง้ที่เป็นกิจการที่มีผูถื้อหุน้เป็น
สถาบนัการเงินและกิจการที่เป็นธุรกิจดา้นบริการของผูผ้ลิตรถยนตท์ี่มีเงินทุนจ านวนมากจากต่างประเทศ ท าใหม้ี
การแข่งขนัในอตุสาหกรรมสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคา และผลตอบแทนของแต่ละบรษิัทลดลง 

อย่างไรก็ตาม SECAP มีการเลือกกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัที่ชดัเจน คือ กลุ่มลกูคา้ที่มีความตอ้งการใชย้านพาหนะ 
และมีศกัยภาพในการช าระค่าเช่า ทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากนี ้SECAP ยงัไดน้ าระบบคอมพิวเตอรม์าใชง้าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการ และติดตามการใหบ้รกิารไดอ้ย่างใกลช้ิดและทั่วถึง 

2.2 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระค่าเช่า 

เนื่องจากรายไดค้่าเช่าเป็นรายไดห้ลกัของการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ารถยนต ์ดงันัน้ ความสามารถในการ
ช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าจึงเป็นปัจจยัส าคญั กล่าวคือ หากผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเชา่ไดห้รือช าระไดล่้าชา้กว่าก าหนด 
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง รายไดแ้ละก าไรของบริษัท ทัง้นี ้SECAP มีกระบวกการกรองคุณภาพลกูคา้ โดย
ก าหนดนโยบายในการคดัเลือกลกูคา้ และมีกระบวนการติดตามผูเ้ช่าอย่างรดักมุ  

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้  

เนื่องจาก SECAP มีการก าหนดค่าเช่าในอตัราคงที่ตลอดอายสุญัญาเช่า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี ท าให้
มีรายไดท้ี่แน่นอน ในขณะที่ตน้ทุนกูย้ืมของ SECAP ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตน้ทนุและผลก าไรของ SECAP ดงันัน้ จึงมีการบรหิารจดัการความเส่ียงเรื่องการกูย้ืมใหส้อดคลอ้งทัง้ 2 
ดา้น คือ  

(1) ดา้นระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุใน  

ทรพัยสิ์นใหเ้ช่าและดา้นอตัราดอกเบีย้  
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(2) การรกัษาตน้ทุนทางการเงินใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม เพื่อใหส่้วนต่างของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Gap) 
อยู่ในระดบัท่ีสามารถท าก าไรและแข่งขนัได ้ซึ่งโดยปกติแลว้ SECAP จะด าเนินการหาแหล่งเงินทนุท่ีเหมาะสม หรือ
ปรบัโครงสรา้งเงินกูใ้หส้อดคลอ้งกบัอายสุญัญา 

2.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก (Residual value) 

ในการประกอบธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าในลกัษณะการเช่าด าเนินงานแก่ผูป้ระกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลกั โดยมี
ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าแลว้ ทรพัยสิ์นส่วนใหญ่จะถูกจ าหน่าย
ออกไป ยกเวน้ในบางกรณีที่ SECAP มีขอ้ตกลงใหผู้เ้ช่าหรือผูใ้ช้รถสามารถใชสิ้ทธิซือ้รถที่เช่าได ้โดยจะระบุไวใ้น
เงื่อนไขของสญัญา ดงันัน้ รายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตข์อง  SECAP ประกอบไป
ดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารถยนตต์ามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไดใ้นแต่ละเดือนตลอดอายสุญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ และ
รายไดจ้ากการขายรถยนตเ์มื่อหมดอายสุญัญา  

ในการค านวณค่าเช่ารถยนตร์ายเดือนที่เรียกเก็บจากลูกคา้นั้น SECAP จะประมาณการมูลค่าซาก (Residual 
Value) ของรถยนต ์และประมาณการตน้ทนุต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้บวกดว้ยค่าบรหิารต่าง ๆ  โดยมลูค่าซากเป็น
มูลค่ายุติธรรมในอนาคตที่คาดว่า SECAP จะขายรถยนตค์ันดงักล่าวไดเ้มื่อหมดอายุสัญญากับลูกคา้ ทั้งนี ้การ
ประมาณการมลูค่าซากนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยหาก SECAP ประมาณการมลูค่าซากต ่ากว่าความเป็น
จรงิ จะท าให ้SECAP คิดตน้ทนุสงูเกินไป ส่งใหผ้ลใหค้  านวณค่าเช่ารถยนตร์ายเดือนกบัลกูคา้สงู ซึ่งอาจเป็นเหตใุห้
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือในกรณีประมาณการมูลค่าซากสูงกว่าความเป็นจริง ก็จะท าให ้SECAP คิด
ตน้ทุนต ่ากว่าความเป็นจริง ส่งผลใหค้  านวณค่าเช่ารถยนตร์ายเดือนกบัลกูคา้ต ่าเกินไป และสดุทา้ยอาจก่อใหเ้กิด
ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาได้ ดังนั้น SECAP จึงมีความเส่ียงจากการประเมินค่าซาก
คลาดเคล่ือนจากมลูค่าของรถยนตท์ี่ขายไดใ้นอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของ SECAP อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ที่ผ่านมาจากประสบการณใ์นการบรหิารงานท่ียาวนาน ท าให ้SECAP สามารถ
บรหิารมลูค่าซากไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้SECAP ไดม้ีการส ารวจและเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัราคารถยนตม์ือ
สองในตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาวิเคราะหแ์นวโนม้ของสภาวะตลาดรถยนต  ์     

2.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนตท์ีห่มดอายุสัญญาเช่า หรือขายได้ช้า หรือขายได้ในราคาต ่ากวา่
มูลค่าซากทีค่าดการณไ์ว้  

เมื่อหมดอายสุญัญาใหเ้ช่ารถยนตก์ับลกูคา้ SECAP จะรบัรถยนตท์ัง้หมดกลบัคืนมาเพื่อรอการขายเป็นรถยนตม์ือ
สองตามช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ จึงท าให ้SECAP มีความเส่ียงที่เก่ียวเนื่องกับการขายรถยนตใ์นหลายกรณี 
ไดแ้ก่  
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2.5.1 ความเส่ียงจากการไม่สามารถขายรถยนตไ์ด ้ซึ่งจะท าใหม้ีรถยนตม์ือสองรอการขายเป็นจ านวนมาก มี
ค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บ  

2.5.2 ในกรณีที่ขายรถยนตไ์ดช้า้ จะมีความเส่ียงจากการดอ้ยค่าของมลูค่ารถยนต ์กล่าวคือ ราคาขายรถยนต์
ดงักล่าวจะมีแนวโนม้ลดลงตามเวลา 

2.5.3 ความเส่ียงจากการขายรถยนตไ์ดใ้นราคาต ่ากว่ามลูค่าซากที่คาดการณไ์ว ้ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผลขาดทนุจาก
การขาย และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  

ทั้งนี ้รถยนตเ์ป็นสินทรพัยท์ี่โดยทั่วไปแลว้มีสภาพคล่องของการซือ้ขายค่อนขา้งสูงและมีตลาดรองรับ
อย่างกว้างขวาง อีกทั้ง รถยนต์ให้เช่าโดยส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ยี่ห้อซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปอย่าง
แพร่หลาย จึงมีสภาพคล่องในการซือ้ขายสงู จึงเชื่อว่าความเส่ียงจากการไม่สามารถขายรถยนตไ์ดห้รือ
ขายไดอ้ยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งต ่า ส าหรบัราคารถยนตท์ี่จะขายไดน้ัน้ ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 
สภาวะตลาดรถยนตใ์นขณะนั้น ยี่ห้อและรุ่นรถยนต ์สภาพรถยนต ์และช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่ง 
SECAP มีการส ารวจและเก็บข้อมูลเก่ียวกับราคารถยนตม์ือสองในตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามา
วิเคราะหแ์นวโนม้ของสภาวะตลาดรถยนต ์ 

2.6 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาเงนิกู้ 

 SECAP มีอัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ที่รวมค านวณเงินกู้ยืมผู้ถือหุน้ 
(Shareholder loan) รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.8 เท่า 2.8 เท่า และ 1.4 เท่า ตามล าดับ ทั้งนี ้ SECAP มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญาเงินกูข้อง  SECAP เพื่อควบคุมดูแลให ้SECAP ไม่ปฏิบตัิผิดเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ก าหนดในสัญญาเงินกู ้และมีการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินเป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสญัญาเงินกูต้่าง ๆ 

3) ความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

คือความเส่ียงที่ไม่เคยปรากฏขึน้หรือบริษัทไม่เคยมีประสบการณม์าก่อน และเป็นความเส่ียงที่ยากต่อการประมาณการ 
ทัง้ในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของปัจจยัสิ่งแวดลอ้ม 
เช่น การเมือง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ท าใหธุ้รกิจพบ
กับความท้าทาย เช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่น รถยนต์ไฟฟ้า  (Electric Vehicle) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่สามารถเชื่อมโยงทกุสิ่งเขา้ดว้ยกนั (Internet of Things) 
เทคโนโลยีดา้นการประกนัภยั (Insure Tech) และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภคไปจากเดิม และช่องทางการขายใน
รูปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้ ความถ่ี และความรุนแรงของภยัธรรมชาติที่เพิ่มขึน้ จากภยัพิบตัิที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ และภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) จากปัจจยัความเส่ียงภายนอกเหล่านี ้บริษัทไดต้ระหนกัและเชื่อมโยงการ
บรหิารความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ เขา้กบัการวางกลยทุธข์องบรษิัท  
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โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือ 
COVID-19) ซึ่งบรษิัทไดป้รบัแผนกลยทุธข์องโดยวิเคราะหจ์ากสถานการณก์ารระบาดปัจจบุนั ซึ่งกระทบกบัการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการ Activate BCP เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทยังสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ และคู่คา้ไดอ้ย่างไม่ขาดตกบกพรอ่ง 

4. ทรัพยส์ินในการใช้ประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของทรพัยสิ์นถาวรหลกัที่ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบรษิัท  มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 

ท่ีดิน 2,811.65  2,658.83  3,084.32  เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระผกูพนั 

อาคาร 580.34  605.73  715.92  เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระผกูพนั 

เครื่องตกแต่งติดตัง้และ
อปุกรณส์ านกังาน 

66.74  79.88  78.31  โปรดดรูายละเอียดใน 
4.1.1.3 

โปรดดรูายละเอียดใน 
4.1.1.3 

ยานพาหนะ 278.83  256.48  237.80  โปรดดรูายละเอียดใน 
4.1.2 

โปรดดรูายละเอียดใน 
4.1.2 

สินทรพัยท่ี์มีไวใ้หเ้ช่าตาม
สญัญาเช่าด าเนินงาน 

11,989.85  12,619.61  11,885.27  โปรดดรูายละเอียดใน 
4.1.2 

โปรดดรูายละเอียดใน 
4.1.2 

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ 5.03  0.16  1.19  เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระผกูพนั 

รวมมูลค่าสุทธิ 15,732.43 16,220.69 16,002.82   
 
4.1 สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ประกอบธุรกิจ มีดังนี ้

4.1.1 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์
4.1.1.1 ทีด่นิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ทีต้ั่ง 

ขนาดพืน้ที่ 

วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน (ไร่ - งาน - วา) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
ถนนสีลม เขตบางรกั 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

1-6-34 ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านักงาน
ใหญ่และอาคารจอดรถ    2,021.45     2,021.45     2,446.94  

เป็น
เจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอด
ภาระ
ผกูพนั 

ถนนศรีอยธุยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพ 

0-1-68 ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านักงาน
ใหญ่ 

 93.14   20.28  20.28  
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ทีต้ั่ง 

ขนาดพืน้ที่ 

วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน (ไร่ - งาน - วา) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
ส านกังานสาขาประกัน
ชีวิตและประกนัภยัทั่ว
ประเทศ 

ทัง้หมด 56 
แห่ง 

ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานสาขา
ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

546.35 471.30 471.30 

ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ทัง้หมด 2 
แห่งรวมพืน้ท่ี 

5 - 4 - 54 

ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านักงาน
และท่ีจอดรถส าหรบัรถยนต์
ใหเ้ช่าของกิจการ 

127.61 122.70 122.70 

18/27-28 ถนนสขุมุวิท 
ต าบลเนินพระ อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัระยอง 
21000 

85 ตารางวา ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานสาขา
ประกนัภยั 

12.08 12.08 12.08 

355/15-16 ถนน
มิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น 40000 

40 ตารางวา ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานสาขา
ประกนัภยั 

11.02 11.02 11.02 

  รวม 2,811.65 2,658.83 3,084.32   

 
4.1.1.2 อาคาร 

      หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภททรัพยส์ิน 
วัตถุประสงคก์ารถือ

ครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 

ถนนสีลม เขตบางรกั 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

อาคารส านกังานใหญ่
และอาคารจอดรถ 

      359.34        370.40        461.88  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ถนนศรีอยธุยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพ 

ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคาร
ส านกังานใหญ่ 

        14.15           7.59           7.29  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ส านกังานสาขาประกันชีวิต
และประกนัภยัทั่วประเทศ 
ทัง้หมด 56 แห่ง และ
อาคารอื่นๆ 

อาคารส านกังานสาขา
ประกนัชีวิต/ประกนัภยั
และอาคารอื่นๆ 

      206.85        227.74        246.75  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

รวม       580.34        605.73        715.92    
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4.1.1.3 เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์ านักงาน 

 

ประเภททรัพยส์ิน 
วัตถุประสงคก์ารถือ

ครอง 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 
เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์
ส  านกังาน 

เพื่อใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ 

        66.28          79.29          76.92  เจา้ของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระ
ผกูพนั 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์
ส  านกังาน 

เพื่อใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ 

         0.46           0.59           1.39  สินทรพัยต์ามสญัญา
เช่าการเงิน 

 รวม         66.74          79.88          78.31    

 
4.1.2 สัญญาเช่าและบริการ 

- สินทรัพยท์ีมี่ไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภททรัพยส์ิน 
วัตถุประสงคก์าร

ถือครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 

สินทรพัยท่ี์มีไวใ้หเ้ช่า
ตามสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

ส าหรบัสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

 1 1,395.85    2,051.04    11,478.93  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

บางส่วนเป็น
หลกัประกนัการ
กูย้ืมระยะยาวกับ
สถาบนัการเงิน 

สินทรพัยท่ี์มีไวใ้หเ้ช่า
ตามสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

ส าหรบัสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

      594.00        568.57        406.34  ภายใตส้ญัญาเช่า
การเงิน 

ภายใตส้ญัญา
เช่าการเงิน 

 
รวม  11,989.85   12,619.61    11,885.27    

 
- ยานพาหนะ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภททรัพยส์ิน 
วัตถุประสงคก์ารถือ

ครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 

ยานพาหนะ เพื่อใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ 

      256.94        253.50       237.80  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอดภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ เพื่อใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ 

        21.89           2.98    -    สินทรพัยต์าม
สญัญาเช่า
การเงิน 

ปลอดภาระผกูพนั 

 รวม       278.83        256.48       237.80    
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- สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท
ทรัพยส์ิน 

วัตถุประสงคก์ารถือ
ครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 

สินทรพัยร์ะหว่าง
ติดตัง้ 

เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ          5.03           0.16           1.19  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 
4.1.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภททรัพยส์ิน วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ      269.76       302.33       293.27  เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิ์ 
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพฒันา 

เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ      120.07       108.23       139.24  เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม      389.83       410.56       432.51    

 
ในการด าเนินธุรกิจบริษัทมีการจดัท าตราสัญลกัษณ ์ซึ่งไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมายการคา้กับกระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที่ 4 

เมษายน 2561 ดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า ส าหรับบริษทั 
 

 
 

บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยบรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และ 
บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ขอใชร้ว่ม 

  

4.2 การลงทนุในบริษัทย่อย 

นโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ก าหนดนโยบายการลงทนุและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย
จะลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง ใกลเ้คียง หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
เสริมสรา้งความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบรษิัท ทัง้นี ้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของ
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บริษัท ซึ่งสามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน  โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องการลงทุนและพิจารณา
ศกัยภาพและปัจจยัความเส่ียงจากการลงทนุ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะหก์ารลงทนุอย่างเหมาะสม ซึ่งจะตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบ และ/หรือการอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ใน
การขออนุมัติการลงทุนจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง 

5 ข้อพพิาษทางกฎหมาย 

บรษิัทและบรษิัทย่อยไมม่ีคดีที่มผีลกระทบต่อสินทรพัยม์ากกวา่รอ้ยละ 5 ของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบรษิัทภาษาไทย  : บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อบรษิัทภาษาองักฤษ : Thai Group Holdings Public Company Limited 
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : TGH 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107561000285 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น  (Holding company) 
กลุ่มอตุสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน 
หมวดธุรกิจ : ประกนัภยัและประกนัชีวติ 
ทนุจดทะเบียน : 12,033,565,300 บาท   
ทนุท่ีออกและช าระแลว้  : 7,520,978,320 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั จ านวน 752,097,832 หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัท 

: 752,097,832 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบรษิัท : 10.00 บาท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท:์ 0-2631-1311 

Website: www.segroup.co.th 

หน่วยงานเลขานกุารบรษิัท : โทรศพัท ์0-2631-1311 ต่อ 5550 

 : อีเมล ์comsec@segroup.co.th 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์0-2631-1311 ต่อ 5094 

 : อีเมล ์ ir@segroup.co.th 
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นิติบคุคลทีบ่ริษทัถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

(1) บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (SELIC) 

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกนัชีวิต 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.97% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 8 - 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 2,200,000,000 บาท 

 

(2) บริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) (SEIC) 

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกนัวินาศภยั 
สัดส่วนการถือหุ้น 97.33% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ จี ถึงชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 500,000,000 บาท 

 
(3) บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (TIC) 

ชื่อบริษัท บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกนัวินาศภยั 
สัดส่วนการถือหุ้น 93.44% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 34/3 อาคารไทยประกนัภยั ซอยหลงัสวน ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 235,000,000 บาท 
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(4) บริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากัด (SECAP) 

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บรกิารรถเช่าเพื่อธุรกิจ และธุรกิจใหสิ้นเชื่อ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท 
 

(5) บริษัท โปรการาจ จ ากัด (PGR) 

ชื่อบริษัท บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บรษิัทประกอบธุรกิจอู่ และจดัจ าหน่ายอะไหล่ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท 

เดิมชื่อ บริษัท สินบวัหลวงลิสซิ่ง จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โปรการาจ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 
 

(6) บริษัท โปรเช็กเกอร ์จ ากัด (PCK) 

ชื่อบริษัท บรษิัท โปรเช็กเกอร ์จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บรษิัทประกอบธุรกิจ surveyor  
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

เดิมชื่อ บริษัท สินบวัหลวงแคปปิตอล จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โปรเช็กเกอร ์จ ากดั เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 
 

(7) บริษัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากัด (CCL) 

ชื่อบริษัท บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บรษิัทประกอบธุรกิจใหบ้รกิารท่ีจอดรถยนตแ์ก่ SECAP และ RDD 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 180,000,000 บาท 
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(8) บริษัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอร่ี จ ากัด (SEAD) 

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ใหบ้รกิารเก่ียวกบังานปรกึษาดา้นการลงทนุ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5,000,000 บาท 

 

(9) บริษัท ทซีีซี พริวิเลจ การด์ จ ากัด (TCC Card) 

ชื่อบริษัท บรษิัท ทีซีซี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการท าการตลาดใหบ้รกิารซือ้สินคา้ผ่านบตัรเครดิตในกลุ่มบรษิัท  
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 

 

(10) บริษัท ศูนยว์ิชาการอาคเนย ์จ ากัด (SEA) 

ชื่อบริษัท บรษิัท ศนูยว์ิชาการอาคเนย ์จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการบรกิารสถานฝึกอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานของลกูจา้งของบรษิัทในเครือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 9 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 

 

(11) SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEA PTE) 

ชื่อบริษัท SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจบรกิารท่ีปรกึษาทางธุรกิจและการจดัการ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958) 
ทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร ์สิงคโปร ์
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ดอลลาร ์สิงคโปร ์
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(12) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ ากัด (RDD) 

ชื่อบริษัท บรษิัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ขายและใหเ้ช่ารถยนตม์ือสองสภาพดี  
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 71/1 หมู่ที่  20 ถนนเทพารักษ์  ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ 10540 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 250,000 บาท 

 

(13) บริษัท เอส โซฟิน จ ากัด (SSF) 

ชื่อบริษัท บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีในการท าประกนัภยั 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.98% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 

 

(14) บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส ์จ ากัด (ASH) 

ชื่อบริษัท บรษิัท เอเชียติก๊เฮาส ์จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่าพืน้ท่ีในอาคารส านกังาน ใหก้บับรษิัททั่วไป และบรษิัทในเครืออาคเนย์ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 5,522,500 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5,522,500 บาท 

 

(15) บริษัท แคปปิตอล เซอรว์ิส โฮลดิง้ จ ากัด (CSH) 

ชื่อบริษัท บรษิัท แคปปิตอล เซอรว์ิส โฮลดิง้ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิง้ลงทุนในบริษัท บิ๊กซี เซอรว์ิสเซส จ ากัด ซึ่ง

เป็นบรษิัทรว่มทนุ ด าเนินธุรกิจโบรคเกอรป์ระกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 
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(16) บริษัท อาคเนย ์พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (SEP) 

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ให้เช่าอาคารพื ้นที่

ส  านกังาน รวมถึงสงัหารมิทรพัยต์่างๆ 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร

10500 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 

 

(17) บริษัท อาคเนย ์มันน่ี จ ากัด (SEM)  

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจสินเชื่อส าหรับธุรกิจ , สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน และ

สินเชื่อสวสัดิการพนกังาน 
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50,000,000 บาท 

เดิมชื่อบรษิัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั เมื่อวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 
 

(18) บริษัท อาคเนย ์มันน่ี รีเทล จ ากัด (SEMR) 

ชื่อบริษัท บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคล   
สัดส่วนการถือหุ้น 100% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50,000,000 บาท 

เดิมชื่อบรษิัท เอสอีจี มนัน่ี จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั เมื่อวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 
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(19) บริษัท เซ็นทริคส ์คอนซัลติง้ จ ากัด (STC) 

ชื่อบริษัท บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ที่ปรกึษาดา้นการวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytic) 
สัดส่วนการถือหุ้น  66.99% 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ท่ี 3 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10,000,000 บาท 

 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  
1. นายทะเบียนหลักทรัพย ์   

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
Website  : www.set.or.th/tsd 
   

2. ผู้สอบบัญชี 
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชื่อผูส้อบบญัชี : นายโชคชยั งามวฒุิกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ 

นายชาญชยั สกลุเกิดสิน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ 
นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4208  

ที่อยู่ : สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 195 เอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 0-2677-2000 
   

3. ทีป่รึกษากฎหมาย 
บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
ที่อยู่   : 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์ชัน้ 22      

ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์  0-2264-8000 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ทีมี่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 

http://www.set.or.th/tsd
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 7,520,978,320 บาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท เป็นหุน้สามญั 752,097,832 หุน้ ไม่มีหุน้บรุมิสิทธิ  

  
7.2 ผู้ถือหุ้น  

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2563    

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั (1) 338,444,024 45.00 

2. บรษิัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (2) 236,126,778 31.40 

3. บรษิัท ไทยสิรวิฒัน จ ากดั 37,500,000 4.99 

4. บรษิัท เพรสทีจ 2015 จ ากดั 37,367,000 4.97 

5. บรษิัท สินธนรตัน ์จ ากดั 37,000,000 4.92 

6. UBS AG SINGAPORE BRANCH 33,437,144 4.45 

7. DBS BANK LTD 22,618,800 3.01 

8. บรษิัท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 3,600,000 0.48 

9. ส านกังานพระคลงัขา้งที่  765,672 0.10 

10. ท่านผูห้ญิง ทศันาวลยั ศรสงคราม 648,494  0.09 

11. ผูถื้อหุน้อื่น  4,589,920 0.59 

 รวมทัง้หมด 752,097,832 100.00 

หมายเหต ุ (1) (2)  บรษิัทดงักลา่วมีนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี เป็นผูถ้ือหุน้ที่แทจ้ริง (Ultimate 
Shareholders)   
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(2) บรษิัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) มีบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกั คือ บรษิัท 
อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั และ 
บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
การถือหุน้ในบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัรายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกั มีดงันี ้
 

รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
บมจ. อาคเนยป์ระกนัชีวิต  21,993,103 99.97 
บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั 4,866,595 97.33 
บจ. อาคเนยแ์คปปิตอล 19,999,975 99.99 
บมจ. ไทยประกนัภยั  21,957,646 93.44 

 
ทัง้นี ้บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (INSURE) รอ้ยละ 75.06 โดยเป็นการถือหุน้ผ่าน 
บรษิัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 และ INSURE เป็นบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ ซึง่รายงาน 56-1 ของ INSURE ปรากฏตามเว็บไซตข์องบรษิัท www.indara.co.th 
ภายใตห้วัขอ้ ส าหรบันกัลงทนุ 
 

(3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholders’ Agreement)  
-ไม่มี- 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ื่น  
- ไม่มี - 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทภายหลังการหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะตอ้งไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุน้ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทั สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การส ารองเงินไวเ้พื่อบรหิารกจิการ 
การขยายธุรกิจ และการลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ในกรณีที่บรษิัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บรษิัท
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์หรือประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์
แก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นส าคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น

http://www.indara.co.th/
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การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างการไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อ
เห็นว่าบริษัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบในคราวถดัไป 
 

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย (บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากัด 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทย่อย ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และการจดัสรรเงินทนุส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิัทในแต่ละปี และจะตอ้งไม่มีขาดทนุสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะ หรือ
ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายเฉพาะ จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบขอ้บงัคบัของผูก้  ากบัดแูล
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทย่อยแต่ละบรษิัทเห็นสมควร โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทาง
การเงิน กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว การส ารองเงินไวเ้พื่อบรหิารกิจการ การขยายธุรกิจ 
และการลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย 
เงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดในสญัญากูย้ืมเงนิ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั โดยการพิจารณาจะค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  
 

(ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย (บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)) 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน 
แนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจและความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทฯ ตอ้งด ารงไวต้ามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ความเพียงพอของเงินกองทนุต่อการขยายงาน 
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คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักตรวจสอบภายใน 
ส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ส านักเลขานุการบรษิทั 

ทีป่รกึษา / ผูเ้ชีย่วชาญ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ฝ่ายกลยุทธแ์ละทรานสฟ์อรเ์มชัน่ 

คณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภิบาล 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ฝ่ายการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ฝ่ายปฎบิตักิาร  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ฝ่ายพฒันาธรุกจิ  

ฝ่ายสอบสวนพเิศษ 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
โครงสรา้งการจดัการของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้ขีน้เพื่อ
ก ากบัดแูลธุรกิจของบรษิัทอีก 5 ชดุ ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
4. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. คณะกรรมการบรหิาร 

 
โครงสรา้งองคก์รของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงไดด้งัแผนผงัต่อไปนี ้

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.1  คณะกรรมการชุดต่างๆ 
(1) คณะกรรมการบริษัท 

ตามขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการวา่ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 4 ท่าน 
กรรมการอิสระ จ านวน 4 ทา่น และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ 

1. นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี ประธานกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
2. คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
3. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
11 กรกฎาคม 2561 

4. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

5. นางกลุภทัรา สิโรดม (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

6. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  

11 กรกฎาคม 2561 

7. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์(1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /     
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

11 กรกฎาคม 2561 

8. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี กรรมการอิสระ /                                           
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง   

11 กรกฎาคม 2561 

9. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /          
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

29 มิถนุายน 2561 

10. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร  29 มิถนุายน 2561 
11. นายสมชยั สจัจพงษ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /กรรมการก ากบัดแูล

บรรษัทภิบาล / กรรมการบรหิารความเส่ียง  
11 กรกฎาคม 2561 

12. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการ / กรรมการบรหิาร 29 มิถนุายน 2561 
หมายเหต ุ (1) เป็นกรรมการที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ

บริษัท 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 12 ท่าน ซึ่งมีความรูค้วามสามารถ มี
คุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน กรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
จ านวน 4 ท่าน 



ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

47 

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (2) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  
(3) นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม และ (4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย (1) นางกุลภัทรา สิโรดม (2) นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ (3) นายผดุงเดช 
อินทรลักษณ์ และ (4) พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด
คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี คุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์นางอาทินนัท ์พีชานนท ์
นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายสมชัย สัจจพงษ์ นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการสองในแปดคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาสเป็นอย่างนอ้ย โดยมีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้
และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อใหก้รรมการจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้ในปีที่ผ่าน
มา บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 13 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านมีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 75 ของการประชมุตลอดทัง้ปี และมีค่าเฉล่ียการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะที่รอ้ยละ 98.72 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวนคร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(ระหว่างวันที ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 
คณะกรรมการบริษัท สามัญผู้ถือหุ้น 

1. นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี 13/13 1/1 
2. คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี 13/13 1/1 
3. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม  12/13 1/1 
4. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี 12/13 1/1 
5. นางกลุภทัรา สิโรดม  13/13 1/1 
6. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ  13/13 1/1 
7. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ 13/13 1/1 
8. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี 13/13 1/1 
9. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ 13/13 1/1 
10. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ 13/13 1/1 
11. นายสมชยั สจัจพงษ์ 13/13 1/1 
12. นายอภิชยั บญุธีรวร 13/13 1/1 

หมายเหต ุ (1) กรรมการล าดบัท่ี 3 และ 4 เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจส าคญัท่ีไดก้ าหนดไวล้่วงหนา้แลว้ 
(2) สามญัผูถ้ือหุน้ คือการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 
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 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้กรรมการซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้หมด 3 
ท่าน ดงัมีรายนามและรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับการ

แต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวน
คร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 
1. นางกลุภทัรา สิโรดม  ประธาน 28 กมุภาพนัธ ์2562 7/7 
2. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ  กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 7/7 
3. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 6/7 

หมายเหต ุ (1) นางกลุภทัรา สิโรดม นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ และนายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะ
สามารถท าหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

โดยมีนายวิชาญ อศัวรงัสี หวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหนา้ที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่ง ดงัมีรายนามและรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับการ

แต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวน
คร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 
1. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ ประธาน 30 มกราคม 2563 3/3 
2. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการ 30 มกราคม 2563 3/3 
3. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ 30 มกราคม 2563 3/3 

โดยมีนางสาวชวนัธร มว่งมี ผูอ้  านวยการ ส านกัเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
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(3) คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล เพื่อก ากับดูแลปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่าย
จัดการเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ดงัมีรายนามและรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการก ากับดแูล
บรรษัทภบิาล 

ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับการ

แต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวน
คร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 
1. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม  ประธาน 9 สิงหาคม 2562 2/2 
2. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 1/2 
3. นางกลุภทัรา สิโรดม  กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 2/2 
4. นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 2/2 

โดยมีนางสาวรจนา อดุมทองกอ้น ผูจ้ดัการ ส านกัเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพื่อดแูลใหก้ารบรหิารความเส่ียงในระดบัองคก์ร โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน ดงัมีรายนามและรายละเอียด
การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ความ
เสี่ยง 

ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับการ

แต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวน
คร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 
1. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี ประธาน 9 สิงหาคม 2562 4/4 
2. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 4/4 
3. นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 4/4 

โดยมีนายอมรนิทร ์โพธ์ิเย็น ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารความเส่ียง ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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(5) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารมีจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอยีดคณะกรรมการบรหิาร และการเขา้รว่ม
ประชมุในปี 2563 ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวน

คร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 

1. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ ประธาน 11 กรกฎาคม 2561 18/18 
2. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 18/18 
3. นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 18/18 
4. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 18/18 
5. นายฐากร ปิยะพนัธ ์(1) กรรมการ 1 พฤศจกิายน 2563 3/3 

หมายเหต ุ (1) การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 วนัที่ 30 ตลุาคม 2563 มีมติแต่งตัง้นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

โดยมีนางสาวชวนัธร มว่งมี ผูอ้  านวยการ ส านกัเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร  

8.2  ผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ผูบ้รหิาร 4 รายแรก นบัต่อจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลงมาและผูบ้รหิารต าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทกุราย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายฐากร ปิยะพนัธ ์(1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นางสาวรุง้ทอง จินตมาลากิจ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายกลยทุธแ์ละทรานสฟ์อรเ์มชนั 
3. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นายไตรรงค ์บตุรากาศ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 

หมายเหต ุ (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 วนัที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตัง้นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

โดยมี นางพชร อมัพรไพศาลกจิ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี ท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุบญัชขีองบรษิัท   

8.3  เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ด ารง
ต าแหน่งแลขานุการบริษัท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้
นางสาวชวนัธร ม่วงมี ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 โดยใหม้ีผล
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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เลขานุการบริษัทมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดังนี ้

1) ใหข้อ้มูลและค าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ขอ้ก าหนด 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกตอ้ง  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงใน
ขอ้ก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการและผูบ้รหิาร 

2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3) สรุปรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารของบริษัท 
และของคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ ผูจ้ัดการ และ
ผูบ้รหิาร คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉนัสามีภรยิา และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผู้
ถือหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ อรบัทราบ
เป็นรายไตรมาส 

4) ติดตามและดแูลใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัท และ
ขอ้พึงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

5) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารส าคญั ดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) ทะเบียนผูถื้อหุน้ 
(ค) หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
(ง) หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
(จ) รายงานประจ าปีของบรษิัท 

6) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนังสือรบัรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พรอ้มทั้งจดัส่ง
ส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้  

7) สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ รวมทัง้ผลกัดนัใหบ้รษิัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้ประวตัิเลขานกุารบรษิัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ที่ประชมุไดพ้จิารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2563 ในรูปคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินโดยเป็นคา่เบีย้ประชมุ ดงัต่อไปนี ้
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563  
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
70,000 
50,000 
40,000 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
50,000 
40,000 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ  *  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
40,000 
30,000 

หมายเหต ุ *คณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

- ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ  
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบรษิัทในฐานะพนกังานดว้ย 

 

ทัง้นี ้คณุเจรญิ สิรวิฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ไดแ้สดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนปี 2563  

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ส าหรับงวดสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 10 ราย จาก
กรรมการทัง้หมด 12 ราย รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 4,890,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุ ไม่มีการ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายนามกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

1. นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ ไม่รบัค่าตอบแทน 
2. คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ไม่รบัค่าตอบแทน 

3. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากับดแูล
บรรษัทภิบาล 

430,000 

4. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์
 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

380,000 

5. นางอาทินันท ์พีชานนท ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 320,000 
6. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 310,000 
7. นายสมชยั สจัจพงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
500,000 

8. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการ / กรรมการบริหาร 320,000 
9. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 480,000 
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รายนามกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

10. นางกลุภทัรา สิโรดม 
 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล 

730,000 

11. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

680,000 

12. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 740,000 

รวม 4,890,000 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอืน่ 

บรษิัทจดัใหม้ีการประกนัสขุภาพ และประกนัความรบัผิดกรรมการ 

-ไม่มีผลประโยชนอ์ื่น- 

8.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยจดัใหม้ีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกบับริษัทชัน้น าในอตุสาหกรรมเดียวกนั
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามาถแข่งขันไดก้ับบริษัทอื่น รวมทั้งก าหนด ให้มีอัตราค่าตอบแทนที่
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานในแต่ละปีของบรษิัท เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหบ้รษิัท 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
ขอ้มูลสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัท โดยไม่รวมถึงผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีหรือ
การเงิน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสัประจ าปี และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวนประมาณ 33.04 ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

บรษิัทจดัใหม้ีการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัเิหต ุ การตรวจสขุภาพประจ าปี และสวสัดิการเก่ียวกบัการเงิน
ช่วยเหลือพนกังานตามนโนบายบรษิัท  รวมถึงประกนัความรบัผิดผูบ้รหิาร   

8.5  บริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก  

 โครงสรา้งองคก์ร คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บรษิัทแต่ละบรษิัท สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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(1) ธุรกิจประกันชีวติ 
(1.1)  บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) (SELIC) 

โครงสร้างองคก์ร 

 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทของ SELIC ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน รายละเอียดกรรมการ
และการเขา้ประชมุของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
1. นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ 11/11 
2. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ รองประธานกรรมการ 11/11 
3. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 11/11 
4. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ กรรมการ 11/11 
5. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการ 11/11 
6. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี กรรมการอิสระ 11/11 

บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (SELIC)

โครงสรา้งองคก์ร

ค ะกรรมการตรวจสอบ
ค ะกรรมบรหิารความ

เส ี ยง
ค ะกรรมการบรหิาร

ค ะกรรมการโครงการ
  ันาอสงัหารมิทร ัย์

ค ะกรรมการการ งท น

ค ะกรรมการบรษิทั

สายงานสนบัสน น
การบรหิาร

สายงานทร ัยากรบ คค 
  ะ  ันาองคก์ร

สายงานส าบนั  ันา
อาคเนย์

สายงาน  ันา  รกจิ
สายงานก ย ท ์  ะ

วาง  น
สายงานเทคโนโ ยี

สารสนเท 
สายงานการ งท น

สายงานการต าด
สายงานบรหิาร  กคา้

ส าบนั

สายงาน Customer 
Engagement Management

สายงาน  รกจิ นเคร อ 
TCC

สายงานตวั ทน
สายงานด าเนนิงาน  ะ

ค ิต าสตร์

ส านกัตรวจสอบ าย น

  ายก ากบั  รกจิ  ะ
บรหิารความเสี ยง

ส วนงาน  ันาโครงการ
  รกจิ

ส านกัเ  าน การบรษิทั  ายสอบสวน เิ ษ

ประ านเจา้หนา้ที บรหิาร

กรรมการ  ้จดัการ
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
7. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ 11/11 
8. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ 11/11 
9. นางกติติยา โตธนะเกษม (1) กรรมการ 6/7 
10. นายฐากร ปิยะพนัธ ์(2) กรรมการ 0/0 
11. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์(3) กรรมการอิสระ 0/0 

หมายเหต ุ (1)   ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นางกิตติยา โตธนะเกษม 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักดี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวนัที่ 1 
มีนาคม 2563 

 (2)   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฐากร ปิยะพันธ์ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2563 

 (3)   ที่ประชสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายวชัรา ตนัตริยานนท ์ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม  

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 
นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี นางอาทินนัท ์พีชานนท ์นายอภิชยั บญุธีรวร และนายฐากร ปิยะพนัธ ์
กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 
ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ SELIC มีจ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 

1. นายฐากร  ปิยะพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นางภฤตยา สจัจศิลา กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวไพศรี ชตุวิิรยิะการย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานด าเนินงานและคณิตศาสตร ์

4. นางชลากร ตัง้จิตนบ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการลงทนุ 

5. นางจนัทิมา กติิสาระกลุชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรพัยากรบคุคลและพฒันาองคก์ร 

6. นางสาวภทัรนิศวร ์ รงคะเจรญิรตัน ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและรายงานทางการเงิน 
 

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่เป็นตัวเงินของ SELIC เป็นจ านวนเงิน 27.82 ล้านบาท (จ านวนนีร้วม
ผูบ้รหิารที่เขา้-ออกระหว่างปีดว้ย) ซึ่งเป็นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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(2) ธุรกิจประกันภัย 
(2.1)  บริษัท อาคเนยป์ระกนัภัย จ ากัด (มหาชน) (SEIC) 

โครงสร้างองคก์ร 

 
 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทของ SEIC ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน รายละเอียดกรรมการ
และการเขา้ประชมุของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
1. นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ 12/12 
2. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ รองประธานกรรมการ 12/12 
3. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 12/12 
4. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ กรรมการ 12/12 
5. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการ 12/12 
6. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี กรรมการอิสระ 12/12 
7. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ 12/12 
8. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ 12/12 
9. นางกติติยา โตธนะเกษม (1) กรรมการ 7/8 
10. นายฐากร ปิยะพนัธ ์(2) กรรมการ 0/0 

บรษิทั อาคเนยป์ระกนั ยั จ ากดั (มหาชน) (SEIC)

โครงสรา้งองคก์ร

ค ะกรรมการตรวจสอบ
ค ะกรรมบรหิารความ

เส ี ยง
ค ะกรรมการบรหิาร ค ะกรรมการการ งท น

ค ะกรรมการบรษิทั

สายงานประกนั ยั
ทร ัย์สนิ เบ ดเต  ด   ะ

มารนี

สายงานสนบัสน น
การบรหิาร

สายงานส าบนั  ันา
อาคเนย์

สายงาน  ันา  รกจิ
สายงานก ย ท ์  ะ

วาง  น
สายงานเทคโนโ ยี

สารสนเท 
สายงานการประกนั ยั

โครงการ เิ ษ

สายงานการต าด
สายงานบรหิาร  กคา้

ส าบนั
สายงาน Customer 

Engagement Management

สายงาน  รกจิ นเคร อ 
TCC

สายงานบรหิารสา า
สายงาน  รกจิประกนั ยั

ร ยนต์

ส านกัตรวจสอบ าย น

  ายก ากบั  รกจิ  ะ
บรหิารความเสี ยง

ส านกัเ  าน การบรษิทั  ายสอบสวน เิ ษ

ประ านเจา้หนา้ที บรหิาร

กรรมการ  ้จดัการ

สายงานการประกนั ยั
อ บตัเิหต   ะส   า 

สายงานนโยบาย  ะ
ก ากบัการประกนั ยั

สายงานทร ัยากรบ คค 
  ะ  ันาองคก์ร
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
11. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์(3) กรรมการอิสระ 0/0 

 

หมายเหต ุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นางกิตติยา โตธนะเกษม 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1 
มีนาคม 2563 

 (2) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2563 เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายหลกัชยั สทุธิชจูิต ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2563 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยานนท ์
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนคุณเจริญ สิริวฒันภักดี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวนัที่ 15 ธันวาคม 
2563 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 
นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี นางอาทินนัท ์พีชานนท ์นายอภิชยั บญุธีรวร และนายฐากร ปิยะพนัธ ์
กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 
ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ SEIC มีจ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 

1. นายฐากร  ปิยะพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายมนตรี วงศท์า่เรือ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายณฐัวฒุิ งานภิญโญ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานประกนัภยัทรพัยสิ์น เบ็ดเตลด็ และมารีน 

4. นางสาวภารณี เชดิวศิวพนัธุ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาด 

5. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานนโยบายและก ากบัการประกนัภยั 
6. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสนบัสนนุการบรหิาร 

 
ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารที่เป็นตวัเงินของ SEIC เป็นจ านวนเงิน 30.48 ลา้นบาท (จ านวนนีร้วมผูบ้รหิาร

ที่เขา้-ออกระหว่างปีดว้ย) ซึ่งเป็นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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(2.2) บริษัท ไทยประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) (TIC) 
โครงสร้างองคก์ร 

 
 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทของ TIC ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน รายละเอียดกรรมการและ
การเขา้ประชมุของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
1. นายสมชยั สจัจพงษ ์ ประธานกรรมการ  10/10 
2. นายไตรรงค ์บตุรากาศ กรรมการ 10/10 
3. นายอานนท ์ชนไมตร ี กรรมการ 10/10 
4. นายมหทัธนะ อมัพรพิสิฏฐ ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 10/10 
5. นางภฤตยา สจัจศิลา กรรมการ 2/2 
6. นายธัชพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ 2/2 
7. นายสชุาติ เดชอิทธิรตัน ์ กรรมการอิสระ 2/2 
8. นายปนาย ุศิรกิระจา่งศร ี กรรมการอิสระ 2/2 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 
นายสมชยั สจัจพงษ์ นายไตรรงค ์บุตรากาศ นายอานนท ์ชนไมตรี นายมหทัธนะ อมัพรพิสิฏฐ์  กรรมการสองในส่ีคนนี ้
ลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท  
ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ TIC มีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ย 
 

1. นายมหทัธนะ อมัพรพิสิฏฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางสาวสทุศันี สขุีชน รองกรรมการผูจ้ดัการ  

3. นายธนเสฏฐ์  มหาสิทธิธ ารงกลุ ผูอ้  านวยการ สายงานเทคโนโลยี 

4. นางสาวจนัทิมา ศิรจิรรยาวฒัน ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ สายงานประสบการณล์กูคา้และนวตักรรม 

5. นางสาวจติติพร ไวโรจนว์ิทยาการ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ สายงานขาย 
6. นางสาวธนิดา โกศิลป์สขุ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
7. นายวชิยั คชสงัข ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหม 
8. นายเอกภพ เฉลิมกิจ ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีการเงิน 

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารที่เป็นตวัเงิน TIC เป็นจ านวนเงิน 21.45 ลา้นบาท (จ านวนนีร้วมผูบ้รหิารที่เขา้-
ออกระหว่างปีดว้ย) ซึ่งเป็นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(3) ธุรกิจลิสซ่ิง 
(3.1) บริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

โครงสร้างองคก์ร 

 

บรษิทั อาคเนย ์คปปิตอ  จ ากดั (SECAP)

โครงสรา้งองคก์ร

ค ะกรรมการตรวจสอบ
ค ะกรรมบรหิารความ

เส ี ยง
ค ะกรรมการบรหิาร

ค ะกรรมการบรษิทั

สายงาน  รกจิ
สายงานสนบัสน นการ

บรหิาร

ส านกัตรวจสอบ าย น

  ายก ากบั  รกจิ  ะ
บรหิารความเสี ยง

ส านกัเ  าน การบรษิทั  ายสอบสวน เิ ษ

ประ านเจา้หนา้ที บรหิาร

กรรมการ  ้จดัการ
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทของ SECAP ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 คน รายละเอียดกรรมการ
และการเขา้ประชมุของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการเข้าประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
1. นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ 10/10 
2. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ รองประธานกรรมการ 10/10 
3. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 10/10 
4. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ กรรมการ 10/10 
5. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการ 10/10 
6. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ 10/10 
7. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ 10/10 
8. นายฐากร ปิยะพนัธ ์(1) กรรมการ 1/1 
9. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์(2) กรรมการอิสระ 0/0 

หมายเหต ุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2563 เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายฐากร ปิยะพนัธ ์
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักดี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวนัที่ 5 
พฤศจิกายน 2563 

 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยา
นนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวนัที่ 15 
ธันวาคม 2563 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 
นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี นางอาทินนัท ์พีชานนท ์นายอภิชยั บญุธีรวร และนายฐากร ปิยะพนัธ ์
กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 
ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ SECAP มีจ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 

1. นายฐากร  ปิยะพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายไตรรงค ์บตุรากาศ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสมคัร ์โปษยานนท ์ รองผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานธรุกิจ 

4. นางสาวลดาลดั ประหยดัทรพัย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสนบัสนนุการบรหิาร 

5. นายฐานิศร กาญจนกลู ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายสภุฐัพล ว.เพียรพิทย ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและรายงานทางการเงิน 
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ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารที่เป็นตวัเงิน SECAP เป็นจ านวนเงิน 27.56 ลา้นบาท (จ านวนนีร้วมผูบ้รหิารที่
เขา้-ออกระหว่างปีดว้ย) ซึ่งเป็นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

8.6  บุคลากรของบริษทั และบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั   

8.6.1  จ านวนบคุลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมีบคุลากร (ซึง่ไม่รวมผูบ้รหิาร) จ านวน 2,497 คน และมีค่าตอบแทนที่เป็น
ตวัเงิน ในปี 2563 ซึ่งประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมถงึสวสัดกิาร
พนกังานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 จ านวนพนักงาน (คน) 
ค่าตอบแทนพนักงาน 

(ไม่รวมผู้บริหาร (ล้านบาท) 
บริษัท 28   61.01 
บริษัทย่อย   
▪ SELIC 731   460.73 
▪ SEIC 1,365   922.60 
▪ SECAP 144   92.98 
▪ TIC 229 101.20 

รวม 2,497 1,638.52 
 
8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณาถึง
ปัจจยัต่าง ๆ เช่น คณุวฒุิ ประสบการณ ์หนา้ที่ความรบัผิดชอบตามต าแหน่งงาน อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาด โดยค านึงถึง
จุดอา้งอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป สภาวะการ
ครองชีพ ประกอบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขนักบัตลาดอนัมีลกัษณะทางธุรกิจที่คลา้งคลงึกนั  

นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัใหม้ีสวสัดิการใหก้ับพนกังานเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสงัคมและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีมีความสขุ (Live a Happy Life)  มีชมรมกีฬา กิจกรรมสนัทนาการ กิจกรรมเสรมิสรา้งสขุภาพและสขุอนามยัที่ดี  
การไดร้บัสิทธิประโยชนแ์ละส่วนลดของสินคา้และบริการต่าง ๆ  ทัง้ของกลุ่มบริษัท นอกเหนือไปจากการใหค้วามคุม้ครอง
สวสัดิการหลกักบัพนกังาน เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ค่ารกัษาพยาบาล ค่ารกัษาฟัน การตรวจสขุภาพประจ าปี การประกนั
ชีวิตและอบุตัิเหต ุเป็นตน้ 

8.6.3 กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บริษัทและบรษิัทย่อยไดจ้ดัใหม้ีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพใหก้บัพนกังำนของบรษิัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้
จ่ำยสมทบดงันี ้
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                อายงุาน                                                                             อตัรารอ้ยละของค่าจา้ง 
              ตัง้แต่ไดร้บัการบรรจ ุ                                                                           5 
              พนกังานท่ีเขา้ก่อน 1 เมษายน 2549 (เฉพาะ SELIC/SEIC)                   10 
               

ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยไดจ้่ายเงินสมทบเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังานรวมทัง้สิน้ 64 ลา้นบาท ปัจจบุนั 
กลุ่มบรษิัทมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจ านวน 10 บรษิัท   

8.6.4 ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ในปี 2563 บรษิัทฯมีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน 4 ราย สืบเนื่องมาจากการเลกิจา้งพนกังาน โดยไมจ่่ายค่าชดเชย อนัมีสาเหตุ
มาจากการทจุรติต่อหนา้ที่  ซึง่มี 3 ราย ที่รบัเรื่องมาจากช่องทางสวสัดิการแรงงาน และไดด้  าเนินการชีแ้จงแถลงขอ้เทจ็จรงิต่อ
เจา้หนา้ที่แรงงานแลว้ โดยยตุเิรื่อง และ มี 1 ราย ที่มาจากช่องทางศาลแรงงาน ซึง่ไดม้ีการแตง่ตัง้ทนายความเขา้ไปในคดแีลว้ 
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน 

8.6.5 นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในการเป็นกลไกส าคญัที่ขับเคล่ือนและน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จและการ
เติบโตที่ยั่งยืน  ตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจที่วางไว ้บรษิัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารทรพัยากร
บุคคลขึน้ โดยจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลใหม้ีความชัดเจน ความโปร่งใส ความยุติธรรม และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัง้องคก์ร 

ในปี 2563 พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย (SELIC, SEIC และ SECAP) ไดร้บัการพฒันา และฝึกอบรมจ านวนทัง้สิน้ 
2,157 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจ านวน 22 หลกัสตูร และอบรมภายนอกจ านวน 73 หลกัสตูร 

 

หมำยเหตุ : ไม่รวมหลักสูตร E-Learning ที่ไดม้ีการพัฒนา และ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเรียน จ านวน 12 หลักสูตร และ Clip 

Video การเรียนรู ้4 หลกัสตูร  

 
อย่างไรก็ตามดว้ยสถานการณ ์COVID-19 รวมทัง้มาตรการการเวน้ระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) ท าใหก้ารท างานของ
พนักงานเปล่ียนรูปแบบไปเป็นลักษณะ   Work from home จึงท าให้ตอ้งมีการปรับรูปแบบการพัฒนาพนักงาน การจัดอบรม / 
สมัมนาจากการจดัในหอ้งอบรมเป็นการเรียนผ่านเทคโนโลยีการประชมุทางไกล (Virtual Classroom) เช่น 

• การเรียน และ การท า Workshop ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  

• การเรียนรูผ่้านระบบ E-Learning ทั้งหลักสูตรภาคบังคับ และ หลักสูตรภาคสมัครใจเพื่อพัฒนาความรู ้ทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างาน  

จ านวนพนักงานใน 
ปี 2563 

(ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563)  

จ านวนพนักงานที่
ได้รับการอบรมใน 

ปี 2563 

สัดส่วนพนักงานที่
ได้รับการอบรม 

การอบรมภายใน 
(คน) 

การอบรม
ภายนอก (คน) 

2,268  2,157 95% 2,047 110 
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• การเรียนรูผ่้าน VDO สัน้ และ บทความจาก HR Update และ HR Portal  

ปี 2563 จึงนับเป็นปีส าคัญที่บริษัทฯ และพนักงานตอ้งปรบัตัวทั้งในดา้นของการท างาน และ การเรียนรูโ้ดยน า
เทคโนโลยีมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณแ์ละใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

นโยบายการบริหารงานดา้นทรพัยากรบุคคลไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนมี
หนา้ที่ในการบริหารทรพัยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบริหารทรพัยากรบุคคลของบรษิัท 
โดยบคุลากรมีหนา้ที่ที่จะตอ้งยึดถือตามสิ่งดงัต่อไปนี ้

• ค่านิยมของบรษิัท (Core Values) 
• ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัจรยิธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) 
• ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนกังาน 
• ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษัท โดยปฏิบตัิงานดว้ยความสามารถ มีความรบัผิดชอบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท

ใหเ้กิดผลส าเรจ็ของงาน 

บริษัทยึดถือระบบคุณธรรมที่พิจารณาถึงความรู ้ความสามารถของพนกังานเป็นส าคญั ดงันั้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
ผลตอบแทน และแรงจงูใจต่าง ๆ จะขึน้อยู่กบัส่ิงดงัต่อไปนี ้

• คณุภาพและผลส าเรจ็ของงาน 
• ความรูค้วามสามารถ 
• ทศันคติและศกัยภาพของพนกังาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบรษิัท 

บริษัทส่งเสริมการสรา้งและพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหบุ้คลากรของบริษัทมีความรู ้ความสามารถ 
และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต  มีโอกาสกา้วหนา้ตามสายวิชาชีพ (Career Opportunity) มีการพฒันา
ภาวะผูน้  าใหก้ับพนกังานทุกระดบั ตลอดจน มีแนวทางที่จะส่งเสริมและพฒันาผูม้ีศกัยภาพโดดเด่นอย่างเป็นระบบ (Talent 
Management) มีการจดัท าแผนผูสื้บทอดต าแหน่ง  (Succession Planning) เพื่อเตรียมความพรอ้มใหบ้คุลากรสามารถที่จะ
เติบโตไปกบัองคก์ร ภายใตค้่านิยมและวฒันธรรมองคก์รที่มุ่งเนน้การเสริมสรา้งสปิริตที่มุ่ งมั่นสู่ความส าเรจ็อย่างไรข้ีดจ ากดั 
เพื่อส่งมอบผลงานและบรกิารท่ีเป็นเลิศอย่างมืออาชีพตรงใจลกูคา้  

บริษัทยงัใหค้วามส าคญักับการสรา้งความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ร (Employee Engagement) ดว้ยการส ารวจความ
คิดเห็นของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาปรบัปรุง พฒันา และบริหารจดัการปัจจยัต่างๆ ที่ท  าใหบ้คุลากรของบรษิัทอยู่
ดีมีสุข ซึ่งนอกจากจะเป็นการรกัษาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์รแลว้  ยงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รที่ดี (Employer Branding) ต่อสายตาคนภายนอกใหม้คีวามสนใจมารว่มงาน
กบับรษิัทอีกดว้ย (Employer of Choice) 

1. นโยบายด้านการสรรหาบุคลากรทีมี่ศักยภาพและการดูแลบุคลากรใหม่ (Talent Acquisition and Onboarding) 

การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ คณุลกัษณะ ตลอดจน ประสบการณใ์นการท างาน
ที่ตรงตามความตอ้งการขององคก์รเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นส าหรบัการเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการ
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ขยายตวัทางธุรกิจที่ตอ้งพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัขององคก์รไปพรอ้ม ๆ กับการเปล่ียนผ่านสู่โลกดิจิทลั 
ดังนั้น เพื่อใหบ้ริษัทเป็นที่รูจ้ักและเขา้ถึงผูส้มัครเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ (Millennials)  ที่มีคุณลักษณะ วิธีการส่ือสาร มี
เป้าหมายและการใชช้ีวิตที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรชั่นก่อนๆ   การปรบัปรุงกระบวนการการสรรหาและคดัเลือกให้
รวดเรว็ เชื่อถือได ้ 

ภายใตห้ลักเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะจ้างและบรรจุพนักงานตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของงาน โดย
พนกังานท่ีจะไดร้บัการจา้งและบรรจตุอ้งผ่านการพิจารณาดงันี ้

• ดา้นคณุวฒุิ 
• ดา้นประสบการณ ์
• มีความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
• มีคณุสมบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ในขั้นตอนการคัดเลือก บริษัทมีการน าเครื่องมือคัดกรองผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพมาใช ้อาทิ แบบประเมินค่านิยม
องคก์ร แบบทดสอบความรูแ้ละทกัษะดา้นวิชาชีพ เทคนิคการสมัภาษณเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : 
BEI)  การแนะน าผูส้มคัรจากพนกังานในองคก์ร (Employee Referral) ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มลูที่สามารถอา้งอิงได ้ 

เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน  พนักงานใหม่ของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
(Onboarding Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใหพ้นกังานไดรู้จ้กับรษิัท รูจ้กัธุรกิจในกลุ่มบรษิัท เครือไทย 
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี และรูจ้กัวิถีการท างานรว่มกนัแบบเครือไทย โฮลดิง้ส ์(TGH Corporate Culture 
& Core Values) รวมไปถึง ไดค้วามรูเ้บือ้งตน้ในสินคา้และบรกิารทัง้ประกนัภยั ประกนัชีวิต และการบรกิารทางการเงิน
อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท (Product Knowledges) กฎหมาย ขอ้บงัคับต่าง ๆ ที่ตอ้งรูเ้พื่อปฏิบตัิตามกรอบการด าเนินธุรกิจ  
ตลอดจน ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน สวสัดิการ ผลประโยชนต์่าง ๆ ของพนกังาน  แนวทางในการบริหารจดัการและ
พัฒนาพนักงาน (My Career Pathway) ใหเ้ป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถในการสรา้งผลงานที่เป็นเลิศ มีศักยภาพที่
พรอ้มจะเติบโตไปกบับรษิัทตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจองคก์รที่วางไว ้

2. นโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) 

บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณา
ถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น คณุวฒุิ ประสบการณ ์หนา้ที่ความรบัผิดชอบตามต าแหน่งงาน อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาด โดย
ค านึงถึงจดุอา้งอิงที่เหมาะสมกบัตลาดและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทตามสภาวะการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 
สภาวะการครองชีพ ประกอบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขนักบัตลาดอนัมีลกัษณะทางธุรกิจที่คลา้งคลงึกนั  

นอกจากนี ้บรษิัทยงัจดัใหม้ีสวสัดิการใหก้บัพนกังานเพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสงัคมและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานที่มีความสุข (Live a Happy Life)  มีชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมสรา้งสุขภาพและ
สขุอนามยัที่ดี  การไดร้บัสิทธิประโยชนแ์ละส่วนลดของสินคา้และบริการต่าง ๆ  ทัง้ของกลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์  
จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี นอกเหนือไปจากการให้ความคุม้ครองสวัสดิการหลักกับพนกังาน เช่น กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ ค่ารกัษาพยาบาล ค่ารกัษาฟัน การตรวจสขุภาพประจ าปี การประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุเป็นตน้ 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่น (Talent and People Capability 
Development)  

บริษัทใหค้วามส าคัญในการเรียนรูแ้ละพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงานมีความรู ้ความสามารถ หรือ
สมรรถนะ (Competency Development) ท่ีสอดคลอ้งกับหนา้ที่รับผิดชอบและเอือ้ต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงคแ์ละมาตรฐานของงานที่ไดก้ าหนดไว ้(Technical Proficiency) อีกทั้งยังส่งเสริมใหม้ีการวางแผนและ
พฒันาความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพ (Career Planning and Development) ส่งเสรมิการเรียนรูเ้ทคนิควิธีในการท างาน  
วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  
โดยการจัดใหม้ีการฝึกอบรมสัมมนาภายในองคก์ร การจัดส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกับสถาบัน
ภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใหทุ้นการศกึษา (Scholarship) แก่พนกังานในสาขา
วิชาชีพที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

นอกจากนี ้เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้นระดับองคก์รให้แข็งแกร่ง (Knowledge Management) บริษัทยังสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนและเรียนรูร้ะหว่างกันในองคก์ร ผ่านแคมเปญหรือกิจกรรมการเรียนรู ้(Knowledge Sharing) มีการสอนงาน 
(Coaching) การจัดตั้งชุมชนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Community of Practice : COP) โดยใช้ประโยชน์จากช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกใหพ้นกังานมีแหล่งความรูท้ี่สามารถเขา้ถึงและพฒันาตวัเองไดง้่าย 

 
บริษัทจ าแนกการพัฒนาบุคลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดังต่อไปนี ้

1. การพฒันาสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competency) เป็นการพฒันาความสามารถและคุณลกัษณะที่ทุก
คนในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีเหมือนๆ กัน เป็นความสามารถ (Ability) ที่ท  าใหบ้ริษัทแตกต่างอย่างโดดเด่น ทัง้ในแง่
การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และการแข่งขนัไดใ้นธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน  ถือเป็นพืน้ฐานที่จะน า
องคก์รไปสู่วิสยัทศันท์ี่ก าหนดไว ้  
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2. การพฒันาสมรรถนะหลกัของธุรกิจประกนัและการเงนิ (Core Insurance and Financial Competency) เป็นการ
ให้ความรู ้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการท าธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และการเงิน รวมไปถึง กฎหมาย 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซึ่งพนกังานทกุคนจะตอ้งเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานต่อไป 

3. การพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่หรือตามลักษณะงาน  (Functional / Technical Competency) เป็นการ
พัฒนาความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากรจ าเป็นตอ้งมีเพื่อใชใ้นการปฏิบัติหนา้ที่ใหบ้รรลุเป้าหมายที่วาง
ไว ้ สมรรถนะประเภทนีจ้ะสะทอ้นถึงระดบัความสามารถที่บคุลากรตอ้งมีก่อนที่จะไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ 

4. การพัฒนาสมรรถนะดา้นการบริหารและการจัดการทั่วไป (Professional / Management Competency) การ
พฒันาความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะดา้นการบริหารและการจดัการทั่วไปท่ีจ าเป็นส าหรบัพนกังานท่ีมีหนา้ที่ใน
ระดับจัดการ หรือเป็นพนกังานทั่วไปที่ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทักษะดงักล่าวในการปฏิบตัิงานในหนา้ที่เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายวางไว ้ 

5. การพฒันาสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า (Leadership Competency) การสรา้งและพฒันาภาวะผูน้  าใหแ้ก่พนกังาน
ทุกระดับในองคก์ร  ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณลักษณะทั่วไปของผูน้  าแลว้  การเป็นผูน้  าแบบบุคลากรของบริษัท 
(TGH Leadership Model) จะตอ้งมีคุณลกัษณะที่เป็น DNA ขององคก์ร เป็นผูน้  าที่มีเอกลกัษณแ์ละสามารถท า
ใหอ้งคก์รนัน้มีความแตกต่างจากองคก์รอื่น  

นอกจากนี ้บริษัทยังไดม้ีการพัฒนาผูม้ีศักยภาพโดดเด่น (Talent Management) โดยเนน้การคน้หาและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองร่วมกับหัวหนา้งานโดยใชแ้ผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่ง
นอกจากพนกังานจะสามารถวางแผนและบริหารจดัการเวลาในการพฒันาตวัเองไดใ้นแบบที่ตอ้งการแลว้  การใช้
รูปแบบการเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) 70:20:10  ยงัท าใหก้ารเรียนรูม้ีประสิทธิภาพมากกว่าการ
เรียนรูแ้บบเดิม ๆ 

• การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิ (Experiential / On The Job Learning) : 70% 
• การเรียนรูจ้ากบคุคลอื่น (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) : 20%  
• การเรียนรูแ้บบทางการ (Formal Learning / Classroom) :10% 

4. นโยบายด้านการบริหารผลงาน (Performance Based Rewards) 

บริษัทได้พัฒนาระบบการประเมินผลงาน โดยน า Key Performance Indicators (KPIs)s มาใช้ควบคู่ไปกับการ
พิจารณาพฤติกรรมอันพึงประสงคต์ามค่านิยมองคก์รของพนักงาน  และเพื่อใหพ้นักงานสามารถมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายในการท างานของตนได ้ บริษัทจึงสนบัสนุนบทบาทของหวัหนา้งานในการส่ือสารเป้าหมายในระดบั
องคก์รไปสู่ระดบับคุคลใหส้อดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ท่ีกลยทุธข์ององคก์รเป็นหลกั ซึ่งการเชื่อมโยง
เป้าหมายโดยการไล่ระดบันี ้นอกจากจะสรา้งความชดัเจนและแรงบนัดาลใจใหแ้ก่พนกังาน ยงัก่อใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือน
ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทั่วทัง้องคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและพนัธกิจอย่างรอ้ยเรียง เชื่อมต่อกนัทั่วทัง้องคก์ร 
น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  เมื่อมีการตัง้เป้าหมายและตวัชีว้ดัที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม ในพนกังานทุกระดบัชัน้ 
การน าผลที่ไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบตัิงานไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาปรบัเงินเดือน ใหโ้บนสั และเล่ือนขัน้
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เล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ประจ าปีจึงเป็นไปอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม ทั้งยังช่วยสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ใหแ้ก่พนกังานดว้ย 

ทั้งนี ้บริษัทจะส่งเสริมการพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อใหพ้นักงานมีความรูค้วามสามารถและประสิทธิภาพต่อการ
ท างานในหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ใหส้ามารถปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่วางแผนไว ้ใหเ้กิดผลส าเร็จของ
งาน โดยยึดแนวทางดงันี ้

• ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่รว่มกบัหน่วยงานดา้นทรพัยากรบคุคลในการวางแผนการประเมิน ติดตามผล และใหข้อ้มลู
เพื่อส่งเสรมิการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสนบัสนนุใหเ้กิดผลส าเรจ็ของงาน 

• พนักงานตอ้งมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ไดต้ามเป้าหมายที่วางแผนไว้ แสวงหาความรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอทัง้งานในหนา้ที่รบัผิดชอบ และในส่วนอื่นของบรษิัท 

5. นโยบายด้านการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งและบุคลากรในอนาคต (Succession and Workforce Planning)  

เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและรองรบัการเติบโตขององคก์รอย่างยั่งยืน การวางแผนผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) แทนผูบ้ริหารระดบัสงู และต าแหน่งงานหลกั (Key Positions) ขององคก์ร ถือเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นที่
จะตอ้งท าอย่างเป็นระบบ มีหลกัการ และไดร้บัการเห็นพอ้งตอ้งกัน ตัง้แต่ปัจจยัที่น ามาพิจารณาเพื่อระบตุ าแหน่งหลกั
ขององคก์ร  หลกัเกณฑก์ารคดัสรรผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งแทน  วิธีการประเมินความพรอ้มของผูสื้บ
ทอดต าแหน่ง เพื่อจะน าขอ้มลูที่ได ้(Gap Analysis) มาจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) เพื่อเตรียมความพรอ้มในดา้นก าลังคนที่จะสานต่อพันธกิจขององคก์ร เป็นการสรา้งความมั่นใจในการบริหาร
จดัการท่ีดี  ที่มุ่งรกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  พนัธมิตรทางการคา้ และลกูคา้ของบรษิัท  

แนวทางปฏิบตัิแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บรษิัทไดจ้ดัท าแผนผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Planning) โดยก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการพิจารณาคดัเลือก
และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มาด ารงต าแหน่งทดแทนผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึน้ไป) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (ผู้อ  านวยการฝ่ายและผู้อ  านวยการฝ่ายอาวุโส) ตลอดจนต าแหน่งงานหลักอื่น ๆ ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นดว้ยเป็นต าแหน่งงานที่มีลักษณะและความรับผิดชอบเฉพาะต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท (Critical / Key 
Positions)  เพื่อใหไ้ดผู้ท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาทดแทน ดงัต่อไปนี ้ 

1. เมื่อมีต  าแหน่งในระดบับริหารและต าแหน่งงานหลกัที่มีลกัษณะและหนา้ที่ความรบัผิดชอบเฉพาะว่างลง หรือเป็น
ต าแหน่งใหม่ บริษัทจะพิจารณาพนักงานที่อยู่ในเกณฑท์ี่บริษัทเห็นว่าด ารงต าแหน่งดังกล่าวได ้โดยจะท าการ
คดัเลือกและพิจารณาแต่งตัง้พนกังานเหล่านัน้เป็นอนัดบัแรกก่อน เวน้แต่จะไม่มีผูท้ี่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม บริษัท
จึงจะด าเนินการสรรหาและแต่งตัง้ผูด้  ารงต าแหน่งดว้ยวิธีอื่นแทน 

2. ขัน้ตอนการปฏิบตัินีใ้ชเ้ฉพาะบรษิัทก าหนดเท่านัน้ 

3. ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงตามสายงาน (ผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป) เป็นผูร้บัผิดชอบเบือ้งตน้ต่อการพฒันาของพนกังาน
ในความรบัผิดชอบของตน ใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนหลักของแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
 

 
1. การก าหนดต าแหน่งงานหลกั (Critical / Key Position)  

หน่วยงานดา้นทรพัยากรบคุคล ด าเนินการน าเสนอใหท้กุสายงานรว่มกนัพิจารณาก าหนดต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญั
ต่อความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ  โดยมีประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee - PDC) เป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อวางแผนในการจดัเตรียมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความพรอ้มมาสืบทอดต าแหน่งงานหลกั  โดยจ าแนก
ต าแหน่งงานหลกั (Critical / Key Position) ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1.1 ผูบ้รหิารระดบัสงู ต าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป (Executive Vice President)  และผูบ้รหิารระดบักลาง 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย และผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส (Vice President – Senior Vice President)  

1.2 ต าแหน่งงานหลกัอื่น ๆ  (Critical / Key Position) ที่ลักษณะและหนา้ที่รบัผิดชอบของงานมีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ไดแ้ก่ 

- ต าแหน่งงานที่อยู่ในสายงานหลักขององคก์ร  (Core Business) เช่น Underwrite, Claim  หรือต าแหน่ง
งานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเทคโนโลยีหลกัขององคก์ร  (Core Business Technology)  
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- ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือความช านาญเฉพาะดา้น หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาค่อนขา้งนานในการฝึกอบรมและพฒันาเพื่อเสริมสรา้งความรูท้กัษะและความสามารถในการ
ท างาน  (Distinctive Job) เช่น Actuarial, Reinsurance, Finance& Accounting     

- ต าแหน่งงานท่ีตอ้งการในอนาคต (Future Projects) เช่น Data Analytic, Financial Adviser 

- ต าแหน่งงานที่ตอ้งการในบางพืน้ที่ หรือจ าเป็นตอ้งมีในพืน้ที่นั้น ๆ  (Geography)  หรือต าแหน่งงานที่
จ าเป็นตอ้งมีในองคก์ร เช่น เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานวิชาชีพ (จป.)  

2. หลักเกณฑก์ารคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งแทน 

การคดัเลือกผูสื้บทอดต าแหน่งนัน้ จะพิจารณาจากปัจจยัเหล่านีป้ระกอบ 

• ระดบัต าแหน่งและหนา้ที่ความรบัผิดชอบในปัจจบุนั (Present Position Level and Responsibility) 

• ผลประเมินการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีย้อนหลัง  (Past Performance) ที่วัดผลงานจากตัวชี ้วัดหลัก (Key 
Performance Indicators- KPIs)   

• คุณสมบตัิของพนกังาน (Individual’s Qualification) อาทิ ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency)  ของ
ต าแหน่งที่จะทดแทน หรือศกัยภาพ (Potential) ในการรบัผิดชอบงานท่ีเหนือขึน้ไป                                           

3. วิธีการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่ง 

หน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคล รวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของพนกังานที่อยู่ในเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด (ขอ้ 2)  
โดยจะพิจารณาคดัเลือกจากพนกังานที่อยู่ในกลุ่มผูน้  าที่มีศกัยภาพโดดเด่นเป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไดร้บั
การอบรมพฒันาเพื่อเตรียมความพรอ้มจากบริษัทอยู่แลว้ (Talent Development Program)  ทัง้นี ้ผูบ้ริหารสงูสดุของ
สายงานจะร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด น าเสนอต่อประธาน
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพฒันาบุคลากร (PDC) เพื่อคดัเลือกผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมที่สดุมาด ารงต าแหน่ง 
รวมถึง วิธีการพฒันาพนกังานเพื่อมาทดแทนแต่ละต าแหน่งงานหลกั (Critical / Key Position) 

4. การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (IDP : Individual Development Plan) 

ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพฒันาบคุลากร (PDC) สรุปความเห็นและใหค้วามเห็นชอบในการก าหนด
พนักงานที่บริษัทเห็นสมควรให้มีการพัฒนาเพื่อการสืบทอดต าแหน่ง โดยการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP - 
Individual Development Plan)  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจุดแข็ง (Strength) ของผู้สืบทอดต าแหน่งให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึง การพฒันาที่จดุควรปรบัปรุง (Area of Improvement) ของผูสื้บทอดต าแหน่งแต่ละคน 
การพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งถือเป็นบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ส าคญัของผูบ้ริหารสายงาน หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
งานหลกั (Critical / Key Position) ที่ตอ้งหารือร่วมกันกับผูสื้บทอดต าแหน่ง ในการหาวิธีพฒันาต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลีย้ง (Mentoring) การ
มอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ (Special Project) การใหค้  าปรกึษาแนะน า (Consulting)  เป็นตน้ 
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5. การติดตามและประเมินผลความต่อเน่ือง 

เมื่อไดผู้สื้บทอดต าแหน่งแลว้ จะเขา้สู่ขัน้ตอนสดุทา้ยของแผนการสืบทอดต าแหน่ง คือ การติดตามความคืบหนา้ของ
แผนพัฒนารายบุคคลของผูสื้บทอดต าแหน่ง ( IDP) ในทุก ๆ  6 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความส าเร็จของ
แผนพฒันาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งของบริษัทปีละ 1 ครัง้ เพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การจดัวางบคุลากรท่ีเหมาะสมเพื่อทดแทนในต าแหน่งงานหลกัต่อไป 

6.  นโยบายการสร้างความผูกพันต่อองคก์ร (Employee Engagement) 
บริษัทจดัใหม้ีการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานในเรื่องต่าง ๆ ขององคก์ร  เพื่อน าขอ้มลูมาบริหารจดัการปรบัปรุง
พัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ในองคก์ร ที่จะท าใหพ้นักงานในองคก์รอยู่ดีมีสุข (Live a Happy Life) เพราะบริษัทเชื่อว่าหาก
พนกังานมีความผกูพนักบัองคก์ร รูส้กึภาคภมูิใจในองคก์ร มีทศันคติที่ดีในการท างานท่ีองคก์ร เขาย่อมสรา้งผลงานท่ีดี
เหนือความคาดหมาย พรอ้มที่จะทุ่มเทฝ่าฟันเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย บริษัทจะส่งเสริมใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน มีความปลอดภยั และอนามยัที่ดี บรษิัทจะส่งเสรมิใหม้ีซึ่งความเขา้ใจอนัดีระหว่างพนกังานกบัฝ่ายบรหิาร และ
ระหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง ตลอดจนจะสนใจรบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งทกุขข์องพนกังาน 

7.  นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทและบรษิัทย่อยไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ี
จะส่งผลต่อพนกังำน  ลกูคำ้ รวมทัง้ชุมชน และสงัคม เพื่อปกป้องพนกังำน ลกูคำ้ ผูม้ำติดต่อและบุคคลภำยนอกที่เขำ้
มำปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีอำคำรใหไ้ดร้บัควำมปลอดภยัภำยใตส้ภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดีและเหมำะสม โดยน ำแนวคิด
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนครอบคลุมมิติดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มำเป็นหลักในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพื่อสนบัสนุนใหม้ีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคลอ้งและมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงั โดยใหถื้อว่ำ “ควำมปลอดภยั 
เป็นหน้ำที่รับผิดชอบส ำคัญของ ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกคน”  นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนฉบบันี ้ไดร้บักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันัน้ เพื่อใหม้ีกำรบริหำรจดักำรควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนควบคู่ไปกับกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และต่อเนื่อง โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจ  เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักล่ำว บรษิัทฯจึงก ำหนดขอบเขต
และแนวทำงปฏิบตัิดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ดงันี  ้

ขอบเขต  

นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนฉบับนีค้รอบคลุมกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
และบรษิัทย่อยทกุบรษิัท ทกุกิจกรรมที่ด  ำเนินกำรในสถำนท่ีที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย ทัง้อำคำร
ส ำนักงำนใหญ่ อำคำรย่อยอื่นๆทั้งหมด และสำขำทั่วประเทศ รวมทั้งผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนที่ท  ำงำนภำยใต้
บรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงบรษิัทภำยนอกที่ถกูว่ำจำ้ง และผูม้ำติดต่อที่ใชพ้ืน้ท่ีในควำมรบัผิดชอบของบรษิัท 

 

 

 



ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

71 

วัตถุประสงคข์องนโยบาย  

1.  การสร้างความตระหนักและจิตส านึก ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของ
ผูบ้รหิำรและพนกังำนผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ ์ใหค้วำมรู ้อบรม และกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูบ้รหิำร
และพนกังำนเขำ้ใจและปฎิบตัิตำมนโยบำย 

2.  การให้ความร่วมมือ บรษิัทและบรษิัทย่อยปฎิบตัิตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และแนวทำงกำรปฎิบตัิงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยถือเป็นหลกักำรส ำคญั 

3.  การติดตามผล บริษัทและบริษัทย่อยจะติดตำมผลและใส่ใจในมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงซึ่งอำจเกิดขึน้จำก
อบุตัิเหต ุกำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยในกำรลดกำรสญูเสียเวลำใน
กำรท ำงำนจำกกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนถึงขัน้หยดุงำน และกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน  

4.  การมีส่วนร่วม ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนเป็นผูร้บัผิดชอบกำรด ำเนินนโยบำยใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ นโยบำย
นีจ้ึงตอ้งกำรควำมมุ่งมั่นและควำมรว่มมือของผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคน 

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

1.  การบริหารจัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ก ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรและกำรท ำงำนให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องและให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล  มีกระบวนกำรในกำรสืบคน้ ประเมิน วิเครำะหอ์ันตรำยและควำมเส่ียง รวมถึงมีกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเนน้กำรมีส่วนรว่มของผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน เพื่อยกระดบัมำตรฐำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2.  การป้องกันระงับ อัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และการบริหารจัดการ กรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  

2.1  จดัใหม้ีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัทัง้ในส่วนอำคำรส ำนกังำนต่ำง ๆ และสำขำทั่วประเทศ ประกอบดว้ย
แผนกำร ตรวจตรำ แผนกำรรณรงคป์้องกันอคัคีภัย แผนกำรซอ้มดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนกำร
บรรเทำทุกข ์พรอ้มทัง้ดูแลจดักำรสถำนท่ีท งำน ไม่ใหม้ีวสัดุหรือลกัษณะกำรท ำงำน ที่มี โอกำสเป็นตน้เหตุ
ของกำรเกิดเพลิงไหม ้รวมถึงจัดใหม้ีกำรฝึกซอ้มดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ ำปี ตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย 

2.2  จดัใหม้ีแผนกำรบรหิำรจดักำรกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน รวมถึงอปุกรณ ์และทรพัยำกรที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรเตรียม
ควำมพรอ้มในกำรรองรบัสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ เพื่อจัดกำร ควบคุม ตอบสนอง ติดต่อประสำนงำน 
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและผูบ้ำดเจ็บที่อำจจะเกิดขึน้กับพนกังำน ลกูคำ้ ผูเ้ขำ้มำติดต่อ และบุคคลภำยนอก
ที่เขำ้มำปฏิบัติงำนในอันจะเป็นกำรป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดควำมเสียหำยแก่ทรพัยสิ์น ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนฟ้ืนฟอูำคำรสถำนท่ีที่เกิดเหตใุหก้ลบัสู่สภำวะปกติไดโ้ดยเรว็   
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3.  การส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานแก่บุคคลากร
ภายในองคก์ร  
จดัใหม้ีกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลที่มีคณุภำพ โดยกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุใหพ้นกังำนทกุระดบัไดร้บักำรฝึกอบรม
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน รวมถึงมีกำรจดักิจกรรม กำรส่ือควำมผ่ำน
ช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ เพื่อสรำ้งจิตส ำนึกในเรื่องควำมปลอดภยัและกำรมีส่วนรว่มของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อใหก้ำรขบัเคลื่อนงำนดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงเขม้แข็ง 
โดยมีกำรจดัสรรทรพัยำกรต่ำง ๆ ใหอ้ย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินงำน  

4.  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน และการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน  
4.1  จัดใหม้ีกำรตรวจประเมินสภำพแวดลอ้มในสถำนที่ท  ำงำน เช่น โครงกำร 5 ส. เพื่อสรำ้งมำตรฐำนดำ้น

สขุอนำมยัและควำมปลอดภยัในที่ท  ำงำน กำรจดักิจกรรมในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยภำยในสถำนที่
ท  ำงำนโดยเนน้กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และแกไ้ขใหอ้ยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน เพื่อสุขอนำมัยและควำม
ปลอดภยั ของพนกังำน ลกูคำ้ ผูม้ำติดต่อ และบคุคลภำยนอกที่เขำ้มำปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีอำคำร   

4.2  จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี มีกำรติดตำม ประเมินผล และจดักิจกรรมส่งเสริมสขุอนำมยั เพื่อธ ำรงไว้
ซึ่งสขุภำพที่ดีของพนกังำนทกุคน ซึ่งบริษัทตระหนกัดีว่ำ สขุอนำมยัที่ดีของพนกังำนเป็นส่ิงที่มีค่ำ และหำก
พบว่ำมีกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน หรือสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน บริษัทฯจะด ำเนินกำร
วิเครำะห ์หำสำเหตคุวำมเจ็บป่วยนัน้พรอ้มทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกัน แกไ้ข และ ควบคมุอย่ำงเป็น
รูปธรรม   

5.  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการท างาน  
5.1  จัดใหม้ีกระบวนกำรดำ้นควำมปลอดภัยในกำรก ำหนด ทบทวน ตรวจสอบ ในกำรออกแบบ กำรก่อสรำ้ง 

กำรปรบัปรุงอำคำรสถำนที่ รวมถึงกำรติดตัง้ แกไ้ขงำนระบบต่ำง ๆ ภำยในองคก์รใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน
ของกฎหมำย มำตรฐำนสำกลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อธ ำรงไวซ้ึ่งควำมปลอดภัยต่อพนักงำน ลูกคำ้ ผู้มำติดต่อ 
บคุคลภำยนอก รวมถึงชมุชนและส่ิงแวดลอ้มทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว   

5.2  จดัใหม้ีกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรบคุคลภำยนอกที่เขำ้มำปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีของอำคำร เพื่อขจดัและ
ลดควำมเส่ียงอันอำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้มำปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบไปดว้ย กำรคัดเลือก กำรควบคุม กำร
ตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง   

หลักการ  
1.  ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน สขุอนำมยัของพนักงำน และกำรรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เป็นหนำ้ที่ของ

พนักงำนทุกคน ทุกระดับ เพื่อก่อใหเ้กิดควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรพัยสิ์นทั้งของตนเอง ของบริษัทและของ
ผูอ้ื่น 

2.  พนักงำนทุกคน รวมทั้งพนกังำนในบริษัทย่อยตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ระเบียบ หรือประกำศ
ของทำงรำชกำรที่เก่ียวกับควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน รวมทัง้ ระเบียบแนว
ปฏิบตัิที่บรษิัทก ำหนดขึน้อย่ำงเครง่ครดั 
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3.  พนักงำนทุกคน มีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน และวิธีกำรปฏิบัติงำนให้
ปลอดภยั 

4.  บริษัทส่งเสริมใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกและทศันคติที่ดีในเรื่องควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน โดยกำรประชำสมัพนัธ ์ใหค้วำมรู ้อบรม และกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ 

5.  บริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมดำ้นควำมปลอดภัย สนบัสนุนทรพัยำกรต่ำง  ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำน
ดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บรรลตุำมนโยบำยและใหเ้กิดผลในทำงปฏิบตัิกบัทกุฝ่ำยอย่ำงสงูสดุ 

6.  พนกังำนทุกคน ตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรพัยสิ์นของบริษัทเป็นส ำคัญ
ตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 

7.  พนกังำนทกุคนตอ้งดแูลรกัษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบของสถำนที่ท  ำงำน 
8.  บริษัทสนับสนุนใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน และสภำพแวดลอ้มใหป้ลอดภัย เป็นระเบียบเรียบรอ้ย โดย

ก ำหนดใหพ้นกังำนทกุคน ทกุระดบั ด ำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจดัเก็บเอกสำร และส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อควำม
สะอำดและสขุอนำมยัที่ดี อีกทัง้ยงัช่วยลดเวลำในกำรคน้หำ และสรำ้งวินยัในกำรดแูลสถำนท่ีท ำงำน 

9.  พนกังานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบตัิเหต ุอุบตัิภยัใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสขุอนามยั
ในสถานที่ท  างาน โดยจะใหก้ารช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบโดยเร็ว และเต็มความสามารถ รวมทัง้คน้หาสาเหตุ
และก าหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ข เพื่อป้องกนัการเกิดซ า้ 

10.  บรษิัทมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย โดยมุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงการด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั และ
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

8. นโยบายการสือ่สารและการเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใช้
ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์ร
ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว บรษิัทจึงไดจ้ดัท านโยบายการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลู โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้
การสื่อสาร 
1. บริษัทจะก ากับดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ในการส่ือสาร

กบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 
2. บริษัทจะจัดใหม้ีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ขอ้มูลกับบุคคลภายนอกโดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถส่ือสารกับตลาดทุน
และนกัลงทนุไดเ้ป็นอย่างดี  

3. บริษัทจะดูแลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้ีหลกัปฏิบตัิใน
การใหข้อ้มลู นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน 
เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ขอ้มลูส าคญัของบรษิัทท่ีนกัลงทุนสมัพนัธจ์ะน าไปเปิดเผยสู่สาธารณชนจะตอ้งไดร้บัการรบัรองและก ากับดแูลจาก
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหข้อ้มลูที่ออกจากบรษิัทมีความถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เพื่อประโยชนส์งูสดุของผู้
ถือหุน้  

5. ในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทไดร้บัความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก นักลงทุนสัมพันธ์ยังสามารถน าความคิดเห็น
ดงักล่าวมาน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารงานและก าหนดทิศทางและกลยทุธข์อง
บรษิัท เพื่อการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ได ้

การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส จึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน 
สาธารณชน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ มั่นใจไดว้่าการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูในดา้นบวกหรือดา้น
ลบ มีความถูกตอ้ง ชัดเจน สอดคลอ้งกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบริษัท และเอกสารทางการอื่นของบริษัท เช่น รายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และโดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิดเผยอย่าง
ระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมั่นใจว่าผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนไดร้บัขอ้มูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูไดง้่าย โดยค านึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิดเผยดว้ย 

2. กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได ้ดว้ยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลไดห้รือมีความไม่
แน่นอนสูง บริษัทจะดูแลรักษาขอ้มูลนั้นให้จ ากัดเฉพาะบุคคลที่จ าเป็น เพื่อป้องกันการน าข้อมูลดังกล่าวไป
แสวงหาผลประโยชนห์รือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยจะด าเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑ ์มาตรฐาน และแนว
ปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในโอกาสแรกที่ท  าได  ้

3. การเปิดเผยขอ้มลูที่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) ใหเ้ปิดเผยอย่างชดัเจน ครบถว้น 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสน นอกจากนี ้การใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับขอ้มลูส าคญัที่ไดเ้ปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความ
ชดัเจนและสอดคลอ้ง ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มูลที่ไดเ้ปิดเผยไปแลว้ 

4. การเปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้มลูส าคญั (Non-material Information) ใหเ้ปิดเผยบนพืน้ฐานของความเป็นจริง
และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ้ื่นส าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาหลกัทรพัย ์หรือ
เปิดเผยในท านองที่อาจท าใหบ้คุคลอื่นเขา้ใจราคาหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้หรือลดลง 

5. การเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นการคาดการณเ์ก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต
ของบรษิัท (Forward-Looking Information) ใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมดัระวงัและอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่
ใชป้ระกอบการคาดการณ ์โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของขอ้มลูและพิจารณาถึงความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะหห์รือคาดการณด์งักล่าว 
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6. จัดใหม้ีกระบวนการรบัมือกับข่าวลือ การรั่วไหลของขอ้มลู และการเปิดเผยขอ้มลูโดยมิตัง้ใจ โดยออกมาชีแ้จง
หรือปฏิเสธ เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวสารอื่นๆ ที่ไม่เป็นจริงเก่ียวกับบรษิัท ที่อาจท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิด หรืออาจมีผล
ต่อการลงทนุในบรษิัท 

7. หลีกเล่ียงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างไม่เหมาะสม เช่น การประกาศข่าวแก่สาธารณะโดยไม่มีพัฒนาการที่แทจ้ริง
สนบัสนุน การรายงานหรือคาดคะเนเกินจริง หรือการเปิดเผยขอ้มลูโดยใชถ้อ้ยค าที่หรูหรา ฟุ่ มเฟือยที่อาจท าให้
สาธารณชนเขา้ใจผิด 

8. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ อย่างถูกตอ้ง มีรายละเอียดเพียงพอ ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่กฎหมายและ
แนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

9. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  เป็นผูม้ีสิทธิในการ
ตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มลูส าคญัต่างๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

10.  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีหนา้ที่ในการดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย หลักเกณฑ ์มาตรฐาน และ
แนวปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการตรวจสอบความถกูตอ้งและความเพียงพอของขอ้มลูที่เปิดเผย และการ
ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและพนกังานเก่ียวกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัท 

นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ว่าดว้ยการเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ที่จะเริ่มใช้
บงัคบัในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  บรษิัทไดก้ าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบตัิในการเกบ็ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ทั้งในรูปแบบเอกสารแนบทา้ยเพิ่มเติมสัญญาจา้งงานว่าดว้ยการปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  เพื่อใหพ้นกังานทกุคนลงนามในเอกสารแนบทา้ยและผกูพนัตามสญัญา
จา้งงาน และ/หรือในรูปแบบกฎ ระเบียบ ประกาศ  คู่มือ นโยบาย หรือขอ้บงัคบัของบริษัท เพื่อใหพ้นกังานปฎิบตัิตาม
อย่างชอบดว้ยกฎหมาย 

ทั้งนีต้อ้งมีการก าหนด บทบาท และหนา้ที่ของบริษัท และพนักงานอย่างชดัเจนในการ  เก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล 
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทตระหนกัในการใหค้วามส าคญักบัการพฒันากรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตัิที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน บรษิัทจึงมีแนวทางพฒันาบคุลากรของบรษิัท ดงันี ้

(ก) การพัฒนากรรมการ 

(1) บรษิัทจดัใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูรที่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อเป็นการพฒันา สนบัสนนุ และส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

(2) บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา 
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(3) บรษิัทส่งเสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและเสริมสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่องและสมสม ่าเสมอ
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ 

(4) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนใหก้รรมการไดร้ับการเพิ่มพูนความรูเ้ก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

(5) บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และจัดท าเอกสารปฐมนิเทศและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อส่งมอบใหก้รรมการใหม่ ตลอดจนจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่อีกดว้ย 

ทัง้นี ้ในปี 2563 มกีรรมการเขา้รว่มสมัมนาและเขา้อบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ดงันี ้

รายนามกรรมการ ชื่อหลักสตูร ด าเนินการโดย 
1. นายอภิชยั บญุธีรวร  
 

• Strategic Board Master Class (SBM) 
• Advance Audit Committee Program (AACP) 

สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัท
ไทย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจ าปี 

คณะกรรมการบรษิัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทแบบรายบคุคลและทัง้คณะ ตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประเมินผลประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้ง
คณุสมบตัิกรรมการ (2) การประชมุกรรมการ (3) บทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) เรื่องอื่น ๆ (การท าหนา้ที่ของกรรมการ ความสมัพนัธก์ับฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผูบ้รหิาร)  

โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้ 
(1) ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

และทัง้คณะ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแบบประเมินเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนมุตัิและกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อด าเนินการประเมิน  
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท 
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ปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย มีดงันี ้
 

 การประเมินรายบุคคล 
(ร้อยละ) 

การประเมินตนเองรายคณะ 
(ร้อยละ) 

คณะกรรมการบรษิัท 94.9 94.6 

คณะกรรมการตรวจสอบ - 91.2 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 95.4 

คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล - 93.4 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง - 95.3 
 

(ข) การพัฒนาผู้บริหาร 

(1) บริษัทก าหนดใหม้ีสมรรถนะส าหรบัผูบ้ริหาร (Managerial Competency) เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันา
ผูบ้รหิารใหม้ีทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ 

(2) บริษัทจัดใหม้ีหลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสมรรถนะ
ส าหรบัผูบ้รหิาร ใหก้บัผูบ้รหิารของบรษิัท 

(3) บริษัทจดัใหม้ีการปฐมนิเทศผูบ้รหิารที่เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ เพื่อสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารสามารถปรบัตวัเขา้กบั
บทบาท ความรบัผิดชอบ และความคาดหวงัของต าแหน่งใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

(4) บริษัทส่งเสริมใหผู้บ้ริหารแบ่งปันประสบการณใ์นการท างานแก่ผูบ้ริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อสรา้ง
บรรยากาศในการเรียนรูแ้ละการพฒันาภายในองคก์ร 

(ค) การพัฒนาพนักงาน 

(1) บริษัทก าหนดใหม้ีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) ส าหรบัพนักงานในแต่ละบทบาท
งานเพื่อใช้เป็นพืน้ฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู ้ความสามารถในการท างานให้ประสบ
ความส าเรจ็ เช่น หลกัสตูรการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ การใชง้าน Microsoft Excel เป็นตน้ 

(2) บริษัทจัดใหม้ีแนวทางการพัฒนาพนักงานระดับหัวหนา้งานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับสมรรถนะดา้น
ภาวะผูน้  า (Managerial Competency) ที่ก าหนดไว ้เช่น หลักสูตรการสรา้งภาวะผูน้  าการเป็นโคช้ที่ดี และ
การบรหิารบคุคลส าหรบัหวัหนา้งาน เป็นตน้ 

(3) บรษิัทจดัใหม้ีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื่อใหพ้นกังานใหม่มีความเขา้ใจในวิสยัทศัน ์ค่านิยม จรรยาบรรณ
และจรยิธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

(4) บรษิัทก าหนดใหพ้นกังานทกุคนจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ประจ าปี
และก าหนดใหม้ีกระบวนการติดตามการพฒันาตามแผนดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
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9.  การก ากบัดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและเป็นบรรทดัฐาน
ใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ไดย้ึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดจ้ัดท าขึน้ตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลและกลั่นกรองงานที่เก่ียวขอ้งกับ
การก ากับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ ์และสอดคลอ้งกับ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบ้ริษัทมีความน่าเชื่อถือส าหรบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และเพื่อประโยชนใ์นการ
สรา้งคณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม 

ในปี 2563 บริษัทไดร้บัการประเมินจาก “โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2563” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 4 ดาว หรืออยู่ในเกณฑ ์ดีมาก และไดร้บัผลการประเมิน
คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนนประเมิน 97 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งจากส่ิงที่กล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทไดข้บัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัดา้นธรรมาภิบาลเพื่อให้
บรษิัทเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ปี 2563 บริษัทยงัคงใชห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เป็นหลกัปฏิบตัิที่กรรมการ
บริษัทน าไปปรบัใชใ้นการก ากบัดแูลใหก้ิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรบัผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียเพื่อ
ประโยชนใ์นการสรา้งคณุค่าใหบ้รษิัทมีการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่ผล ดงันี ้ 

1. บรษิัทสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงผลกระทบระยะยาว 
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
3. เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 8 
ประการ ดงันี ้ 

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 3: เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  
หลักปฏิบัติ 6: ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 7: รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

หลักปฏิบัติ 8: สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 
ทัง้นี ้การน าหลกั CG Code มาใชใ้นปี 2563 นัน้ มีหลกัปฏิบตัิบางประการท่ีบรษิัทยงัไม่สามารถปฎิบตัิตามได ้ซึง่สามารถสรุป
ไดด้งันี ้ 

ข้อทียั่งไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 
บรษิัทควรส่ือสารขอ้มลูผ่านการแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชน เพื่อน าเสนอฐานะทางการเงินของบรษิัท 

บรษิัทมีก าหนดการท่ีจะจดัใหม้ีกิจกรรมการแถลงขา่วต่อ
ส่ือมวลชนในรอบปี 2563 แต่เนื่องจากสถาการณโ์ควิด-19 จึง
ไดม้ีการจดักจิกรรมดงักลา่วชว่งตน้ปี 2564 

บริษัทควรก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ก ร รมการ โดยการลงคะแนนเ สียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) 

บริษัทไม่ไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการสรรหา
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้น และบรหิารกิจการโดย
ค านึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว อีกทั้งได้มีการเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม
เพื่อเป็นกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด 

 
9.2  ความรับผิดชอบกรรมการ 

 (1) โครงสร้างกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 12 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร  

4 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 4 คน ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ในเรื่องทกัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเพศ 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดแ้ต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการบริษัท 
โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกัน ดงัรายละเอียดที่ปรากฎในหวัขอ้โครงสรา้งการ
จดัการ 

 

 ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการดูแลและสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยทุธท์ี่ก าหนดไว ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาท
เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท หนา้ที่ของประธานกรรมการอย่างนอ้ยครอบคลมุในเรื่องต่างๆ ไดแ้ก่  
(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 
(2) ดแูลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรมและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลใหเ้รื่อง
ส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั และส่งเสริมใหก้รรมการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบและใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการ
บรษิัทและฝ่ายจดัการ 

 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นหวัหนา้ของฝ่ายจดัการ มีหนา้ที่รบัผิดชอบการบริหารจดัการธุรกิจประจ าวนัของบรษิัท

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ใหส้ าเร็จลลุ่วง และวางแผนการด าเนินงานและกลยุทธใ์นการบริหารจดัการบริษัทและบรษิัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในภาระหนา้ที่ของฝ่ายจดัการหรือในการน านโยบายของคณะกรรมการ
บรษิัทไปใชใ้นทางปฏิบตัิ โดยความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการเป็นไปในรูปแบบการท างานรว่มกนั 

 

 กรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก าหนดค านิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนีล้ักษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น  ผู้
ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
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 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม  ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาท  ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท   
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยใน
ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได ้

คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ช่วยศึกษาและ

กลั่นกรองเป็นการเฉพาะในดา้นต่างๆ คณะกรรมการชดุย่อยที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล  โดยมีรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ระบุไวใ้นหวัขอ้
คณะกรรมการ 
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โครงสรา้งกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยจ านวน 5 ชดุ ไดแ้ก่ (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล (4) คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (5) คณะกรรมการบริหาร  โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 
คณะกรรมการแต่ละชดุมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดงันี ้

 
9.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุริต ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้  

2) ก ากบัดแูลกิจการใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีจรยิธรรม เช่น จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท และบรษิัทย่อย
ตามหลกัธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทัง้
เปิดเผยใหร้บัทราบ ก าหนดใหป้ฏิบตัิตามและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ 

3) พิจารณาก าหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์ยุทธศาสตรก์ารด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง 
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดท าและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใด ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

5) ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิัท   
6) ด าเนินการใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่น่าเชื่อถือได ้ตลอดจนดแูลใหม้ี

ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
7) สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียง และติดตามผลการปฏิบตัิ งานดา้นการบริหาร

ความเส่ียง 
8) พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการด าเนินการใด  ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
9) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบียบขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
10) ดแูลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท  
11) พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็นธรรม โดย

กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดส่้วนเสียในสญัญาที่ท ากบับรษิัท  ทัง้นี ้ส าหรบัรายการท่ีท ากบั
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การท ารายการนัน้ 

12) จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นลายลกัษณอ์กัษร และทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุรายอย่างเป็นธรรม 
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13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 
14) พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหาร เป็นตน้ และก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อ
ช่วยดแูลระบบบรหิารและระบบควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้

15) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลใหค้ณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 

16) พิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดต้ามที่เห็นสมควรและจ าเป็น 

17) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการบรษิัทจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็น
ประจ าทกุปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

18) ด าเนินการใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย บุคคลผูม้ีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

19) ก ากับดแูลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และควบคมุดแูลบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย
อย่างเครง่ครดั  

20) พิจารณาอนุมตัิการท ารายการ หรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ /หรือ บริษัทร่วม ตามที่ก าหนดในขอ้บงัคับ
ของบรษิัท เวน้แต่การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั (ตามค านิยามที่
ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีนี ้
คณะกรรมการบรษิัทอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงักล่าวได ้ภายใตข้อบเขต
อ านาจหนา้ที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวไดต้ามสมควร 

21) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

 
9.2.2   ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินโดยการประสานงานผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่อง
ส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

2) สอบทานใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลิก
จา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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4) มีอ านาจเขา้ถึงไดทุ้กขอ้มลูของบริษัท รวมถึงการเชิญผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หวัหนา้งาน พนกังาน หรือบุคคล ที่เก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้มลู รวมทัง้จดัส่งและใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อัตราก าลัง และทรัพยากรที่จ  าเป็นในการปฏิบัติงานของส านัก
ตรวจสอบภายใน อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิการทบทวนปรบัเปล่ียนแผนงานตรวจสอบ
ภายในส่วนที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัอนุมตัิ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมิน
คณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ เขา้รว่มประชมุกบัหวัหนา้ผูบ้รหิารส านกัตรวจสอบภายใน 
เพื่อหารือประเด็นที่มีความส าคญั อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

7) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณข์องบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เขา้รว่ม
ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 

8) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นของบริษัทหรือบริษัทย่อยใหม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

9) จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมารตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น ที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิตามหนา้ที่กฏบตัร (Charter) 

และ  
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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10) สอบทานละติดตามผลการบรหิารความเส่ียงจากฝ่ายจดัการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
11) ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
12) ทบทวนผลการปฏิบตัิในปีที่ผ่านมาโดยจดัท ารายงานการปฏิบตัิงานและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
13) จดัหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามขอบเขตงานที่รบัผิดชอบ 

ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 
14) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้ที่ดังกล่าวข้างตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ
คณะกรรมการบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัท ต่อบคุคลภายนอก 

คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามหรือคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตก้ฎเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรือบทบญัญัติของกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

 
9.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูม้ีอ  านาจในการจัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้คดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนดเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และผูม้ีอ  านาจในการจัดการของบริษัท และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

2) ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองคป์ระกอบที่เหมาะสมกับองคก์ร รวมถึงมีการปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ  

3) ดแูลใหก้รรมการและผูม้ีอ  านาจในการจดัการไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
4) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัท และก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนและโปร่งใส
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนโ์ดยคณะกรรมการบริหารทรพัยากร
บคุคล 

5) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึง
หนา้ที่ความรบัผิดชอบและความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจและกลยทุธ์
องคก์ร รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

6) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจดัท ารายงานการพิจารณา
ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 
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7) ก ากบัดแูลใหม้ีการวางแผนและด าเนินการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารของบรษิัท เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการวางแผนและ
เตรียมความพรอ้มบคุลากรในต าแหน่งที่ส  าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

 
9.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

1) เสนอนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการ
บรษิัท 

2) ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบนัก ากับ เช่น ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3) ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อย ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐาน
ในวิชาชีพ และนโยบายดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy)  โดยผ่านส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

4) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance) และการก ากับดูแลกิจการ (Good 
Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

5) จดัใหม้ีบทบญัญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบรษิัทและบรษิัทในกลุ่มธุรกิจฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6) ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิของสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ  รวมถึงพิจารณาผลการประเมิน
ดา้นการก ากับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันาหลกัการก ากับดูแลกิจการ
ของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7) ดแูลติดตามการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 

9.2.5  ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งตอ้งครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียง
ดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ และความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความ
เส่ียงที่บริษัทยอมรบัได ้(Risk Appetite) ส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้หมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่บรษิัท
เผชิญอยู่ และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัทและบรษิัทย่อย เป็นตน้  

2) วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูล
ปรมิาณความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑใ์นการกนัส ารองส าหรบัสินทรพัยจ์ดัชัน้ 

3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียงที่ก าหนด และแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการ
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ก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละก ากับกิจการทราบในส่ิงที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและ
หลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียงที่ก าหนด 

5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรม การก่อภาระผูกพัน และการท า
ธุรกรรมที่มีลักษณะคลา้ยการให้สินเชื่อที่สอดคลอ้งกับกรอบการบริหารความเส่ียงที่บริษัทและทางการก าหนด 
รวมทัง้การพิจารณากลั่นกรองนโยบายการรบัประกนัเพื่อขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

6) ก ากบัดแูลการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทและบรษิทัย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 
9.2.6 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

2) ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทาง
ธุรกิจ แผนงบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่าง  ๆ  ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึง
ปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

3) ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
เป้าหมาย วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ กลยุทธท์างธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปี
ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พรอ้มใหค้  าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อย
ลงทนุหรือรว่มลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล หรือองคก์รทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร
เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทและบรษิัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุตัิการใชจ้่ายเพื่อ
การลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรือ การด าเนินการใด  ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็
การตามวงเงินที่ไดก้ าหนดไว ้และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท
และบรษิัทย่อย 

5) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา 
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

6) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท และบรษิัทย่อยแก่คณะกรรมการบรษิัท 
7) พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับโครงการ ขอ้เสนอหรือการเขา้ท า

ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทนุ 
เมื่อมีความจ าเป็น และ/หรือท่ีกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 

8) พิจารณาและอนุมัติการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุน การเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด
บญัชี กูย้ืม ขอสินเชื่อ จ าน า จ านอง ค า้ประกนัและการอ่ืน รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ 
ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเขา้ท านิติกรรม
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สญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกบัส่วนราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิต่างๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อย 
และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดก้ าหนดไว ้และ/หรือ ที่
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

9) พิจารณาและอนุมตัิระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ย่อย หรือ การด าเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับรษิัท และบรษิัทย่อย 

10) ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์รแต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรือบุคคลใด
บคุคลหน่ึงหรือหลายคน กระท าการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบรหิารและภายในระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง
อ านาจดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควร จะไม่มีการมอบอ านาจใหแ้ก่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น
การด าเนินการ  

11) ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร หรือพนกังานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจดัท าและใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั
เรื่องที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

12) มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัทเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งรวมถึงมีอ  านาจในการเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการและแต่งตัง้ผูบ้รหิารใน
บริษัท รวมถึงมีอ านาจในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ตามค านิยามที่
ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัท) อย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั ภายใต้
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเห็นสมควรจดัหาที่ปรึกษา 
หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท
ทราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใตข้อบเขต อ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร
อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรท่ีจะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

13) พิจารณาและอนุมตัิคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการเพื่อใหก้ารด าเนินการ
ต่างๆ เป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมีระบบ 

14) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกตธิุรกิจของบรษิัท ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทรวมถึง
การเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

15) ประเมินผลการท างานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการบริหารทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ
กรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี  เพื่อสามารถน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ได ้
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9.2.7 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1) ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ ดูแลใหม้ีการก าหนดวิสยัทศัน ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กล

ยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง
ก าหนดโครงสรา้ง และอ านาจบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

2) ส่ือสารวิสยัทศัน ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธข์องบริษัทที่ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท
ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบรหิารจดัการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน 

3) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และน ามาซึง่
ผลประกอบการท่ีไดต้ัง้เป้าหมาย ทัง้ในส่วนท่ีเป็นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน 

4) สอบทานรายงาน แผนงานการด าเนินกิจการของบรษิัท 
5) อนุมตัิรายจ่ายต่างๆ รวมทัง้ค่าตอบแทนใด  ๆ  ภายใตง้บประมาณ แผนงาน หรือกรอบการด าเนินงานท่ีไดร้บัการ

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท และตามอ านาจที่ไดร้บัมอบหมาย  
6) ดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่ เหมาะสมตามแนวทางที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท 
7) ดูแลใหบ้ริษัทมีระบบการจดัการและควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท  
8) แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได ้

ใหแ้ก่บรษิัท 
9) ดแูลเก่ียวกบัการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษิัทในภาพรวม 
10) พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยห์รือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผูบ้รหิารดงักล่าว 
11) อนุมตัิการแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่างๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนด

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
12) เป็นตวัแทนของบรษิัทในการประชาสมัพนัธอ์งคก์รต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสรา้งเครือข่าย

ความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณท์ี่ดีขององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 
13) เป็นตวัแทนของบรษิัทในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
14) สนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และจดั

ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเป็นมาตรฐานและโปรง่ใส 
15) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะบางอย่างแทนได ้โดยการมอบ

อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ 
และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และ/หรือบรษิัทไดก้ าหนดไว ้
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) 
อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิทั 
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุ้น
หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้และเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคา้
ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

16) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ซึ่งอยู่
ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษิัท กฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
9.2.7 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ใหข้อ้มูลและค าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ 
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง  รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

2) ติดตามและดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งตามระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3) สรุปรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร
ของบริษัท และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่
กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ 
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักล่าว
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทกุ 6 เดือน 

4) ติดตามและดแูลใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ
บริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมทั้งติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท 

5) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารส าคญั ดงัต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข)  ทะเบียนผูถื้อหุน้ 
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(ค) หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุ
ย่อย 

(ง) หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
(จ) รายงานประจ าปีของบรษิัท 

6) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนงัสือรบัรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร พร้อม
ทั้งจัดส่งส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัท
ไดร้บัรายงานนัน้  

7) สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ รวมทัง้ผลกัดนัใหบ้รษิัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท นัน้ถกูก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้
1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี แต่ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และมี

กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์
อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและ
ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

2) ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทก็ได ้

คณุสมบตัิของบคุคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 
1) จะตอ้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
กฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากัด และหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีประสบการณเ์ก่ียวกบั
การประกอบธุรกิจของบรษิัท 

3) กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้แต่ทัง้นีก้ารเป็นกรรมการบริษัทดงักล่าวตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ก าหนดไว ้

ทัง้นี ้กรณีกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้ราย
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ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผู้ ใหบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1) – 9) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
บรษิัทย่อยในล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบของ
องคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิัท 

1) การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัทบริษัท และขอ้ก าหนดกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้
จะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บรษิัทและ/ผูถื้อหุน้ 

2) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษิัท ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัอตัราส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้ 

3) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ย
กว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินกิจการของบริษัท เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษัท ที่พน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้างตน้ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการบรษิัทท่ียงัเหลืออยู่ โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบรษิัท แทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบรษิัท
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเขา้มาทดแทน 

4) กรรมการบรษิัทพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ลาออก 
(3) ถึงแก่กรรม 
(4) ขาดคณุสมบตัิหรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(5) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
5) กรรมการบรษิัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบรษิัท การลาออกมีผล

นบัแต่วนัท่ีประสงคจ์ะลาออก และจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไดร้ะบุไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 
คือ การสรรหากรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผูท้ี่มีคุณสมบตัิที่เป็น
ประโยชนแ์ละเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างรอบดา้นและโปรง่ใส ดงันี ้
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1) มีคุณสมบัติที่สอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบับรษิัท และนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท  

2) พิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

3) ให้ความส าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย และที่
คณะกรรมการบริษัทยงัขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อลกัษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นล าดบัแรก 
โดยไม่จ ากัดหรือแบ่งแยกเพศและเชือ้ชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อใหอ้งคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิัทมี
ความสมบรูณแ์ละเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มี
ประสบการณใ์นธุรกิจหรือบริการหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ เป็นผูม้ีความรู ้ประสบการณใ์นสาขาใดสาขาหนึ่ง 
อาทิ ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั พาณิชยกรรม การบรหิารจดัการ อตุสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตร ์ส่ิงแวดลอ้ม รฐัศาสตร ์กฎหมาย บญัชี การเงิน ประชาสมัพนัธ ์หรือดา้นบรหิารภาครฐั 

5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในช่วงที่ด  ารงต าแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท   

6) กรณีแต่งตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลที่จะเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์
ที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท มีคุณสมบตัิความเป็นอิสระตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บรษิัท และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตบ์รษิัท 

7) พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา (ถา้มี)  
 

วิธีการสรรหากรรมการ 

ในการสรรหากรรมการบรษิัทใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาด าเนินการดงันี  ้
1) สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะตอ้งเสนอชื่อกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ

พิจารณาจากกรรมการเดิมใหด้  ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษัทภายนอก
ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบคุคลจากท าเนียบกรรมการ อาชีพ หรือการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบคุคล
ที่เหมาะสม เป็นตน้  

2) พิจารณารายชื่อบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมา และคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัิที่
ก าหนดไว ้ 

3) ตรวจสอบว่าบคุคลที่จะถกูเสนอชื่อนัน้ มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
ดงักล่าวมีความยินดีที่จะมารบัต าแหน่งกรรมการของบรษิัท หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้ 

5) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาและบรรจชุื่อในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ 
หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ แลว้แต่กรณี 

วาระการเป็นกรรมการ  

วาระการเป็นกรรมการของบรษิัท ใหก้ าหนดดงันี ้
1) ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีวาระตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท คือ ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี

ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

2) กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระครัง้แรก ในกรณีจ าเป็นที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทตอ้ง
พิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

 
9.3.2  การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาด าเนินการสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดงันี ้
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบคุคลที่ไดร้บัการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มี
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีปัจจัยเบือ้งตน้ที่ใช้
ประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
1) มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นอตุสาหกรรมหรือธุรกิจของบรษิัท  
2) ผู้ที่ ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันกับ

คณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รประสบความส าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมาย  
3) มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

− ทกัษะภาวะผูน้  า (Leadership) 
− ความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ ์(Strategic Thinking) 
− ความสามารถในการพฒันาธุรกิจ (Business Development) 

4) คณุสมบตัิอื่น ๆ 
− มีมนษุยสมัพนัธด์ี 
− ซื่อสตัย ์ละเอียด รอบคอบ 
− มีคณุภาพในการท างาน 
− เขา้ใจระบบการท างานในลกัษณะ TEAMWORK ไดด้ี 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ในการนีบ้รษิัทจึง
ไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลการด าเนินงานของธุรกิจที่บรษิัทเขา้ไปลงทนุหรือจะเขา้ลงทนุในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองคก์รของบรษิัท อีกทัง้ยงัสามารถติดตามการบรหิาร และ
ด าเนินงานของกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุ เพื่อการดแูลรกัษาซึ่งผลประโยชนใ์นการลงทนุของบรษิัทได ้ มาตรการในการก ากบัดแูล
กิจการดงักล่าวนีจ้ะเพิ่มมลูค่าและความเชื่อมั่นใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทว่าธุรกิจที่บริษัทเขา้ลงทุนนัน้จะด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้
บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้แนวทางการก ากับดแูลกิจการที่ดีของ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่
กรณี) ใหก้รรมการบรษิัทมีหนา้ที่ในการจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั
เพื่อพิจารณาอนมุตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้
ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนั้น ในการนี ้ให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลและ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอน  และวิธีการที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่จะขอ อนุมตัินัน้ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
บริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลักทรัพย ์กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ 
ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยอนโุลมดว้ย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัท 

(ก) การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างนอ้ยตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มี
ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัในเรื่องที่เก่ียวกบั
การบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักไดต้ามแต่ที่กรรมการ และ
ผูบ้ริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั 
เวน้แต่เรื่องที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ทัง้นี ้กรรมการ หรือผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ที่ไดร้บัการเสนอชื่อนัน้ ตอ้งมีคุณสมบตัิบทบาท หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไวว้างใจของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัท  

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบรษิัทย่อย 

(ค) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส าคญัตามขอ้ (3) (ฉ) 
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(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบรษิัทย่อย 

(จ) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัส านกังาน  สอบบญัชีใน
เครือข่ายเดียวกันกับผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท ที่ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทย่อยจะตอ้งสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท  

รายการตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ดงันัน้ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของบรษิัทก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบรษิัทย่อยจะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และ/หรือ
เก่ียวกับเรื่องการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติมที่บังคับใชอ้ยู่ในขณะนั้น (แลว้แต่
กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งรายการ
ดงัต่อไปนีค้ือ 

(ฉ) กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบรษิัทย่อย หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทย่อย 

(ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน ์รวมถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความเสียหายแก่บรษิัทย่อย 

(ซ) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ฌ) การซือ้ หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย 

(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือบางส่วนที่ส  าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น 

(ฎ) การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการ หรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมด หรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

(ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้ กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ตอ้งรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของ
บรษิัทย่อย 

(ฐ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย 

(ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นยัส าคญั  

3) ในกรณีดงัต่อไปนีบ้รษิัทย่อยตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทก่อนท่ีบรษิัทย่อยจะเขา้ท ารายการ  

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกับ  การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บรษิัทย่อยจะเขา้
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ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่
เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดย
อนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบรษิัททัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือ
นอ้ยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายซึ่งใชบ้งัคบักับบริษัทอนัมีผลใหบ้ริษัทไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย ทัง้นี ้
ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท แลว้
อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุม ผูถื้อหุน้ของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาด
ของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม
ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย หรือเป็นผลใหส้ัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททัง้ทางตรงและ/
หรือทางออ้มในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบ (50) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยในการเขา้ท ารายการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ ต้องเป็นกรณีที่ เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับเรื่องการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และ/หรือ ประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติมที่ใชบ้ังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดย
อนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิัท 

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัทย่อยและรายการท่ีจะมผีลกระทบต่อบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณ
รายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และ/หรือ ประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติม
ที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท 

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนของบรษิัทในที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อย และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท
ย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย เป็นตน้ 
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4) บริษัทจะติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และผูบ้ริหารใน
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิัท 

5) คณะกรรมการของบริษัทจะตอ้งด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยและบรษิัทร่วมมีระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความ
เส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดใหม้ีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน นโยบาย และขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ และติดตามใหบ้รษิัทย่อยและ/หรือบรษิัทรว่มเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพยท์ี่มีนัยส าคัญ และ/หรือรายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท และด า เนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการก ากับดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทรว่มตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายและขอ้บงัคบั
ของบริษัทอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง รวมถึงมีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทสามารถไดร้ับขอ้มูลของ
บรษิัทย่อยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส าคญั และการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัอื่นใดของบรษิัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

6) บริษัทจะด าเนินการใหม้ีกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทก าหนดในการประชมุคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระ ที่มี
สาระส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทย่อยทกุครัง้ 

7) ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยที่ไดร้บัการเสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบรษิัท มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(ก) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจนการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส าคญัของบริษัทย่อย ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัททราบโดย
ครบถว้น ถกูตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บรษิัทก าหนด 

(ข) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้
ทราบถึงความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิัทย่อยหรือบรษิัท ใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรม
กับบริษัทย่อยหรือบรษิัท ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และคณะกรรมการของบรษิัท
ย่อยมีหนา้ที่แจง้เรื่องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบรษิทัทราบภายในก าหนดเวลาที่บรษิัทก าหนด เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมตัิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทย่อยและ
บรษิัทเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรง/หรือทางออ้มนัน้ดว้ย 

(ค) การกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของ
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อยไดร้บัผลประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ หรือเป็น
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เหตุใหบ้ริษัท หรือบริษัทย่อยไดร้บัความเสียหายใหส้ันนิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขัดแยง้กับผลประโยชนข์อง
บรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

- การท าธุรกรรมระหว่างบรษิัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั 

- การใชข้อ้มลูของบรษิัท หรือบรษิัทย่อยที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

- การใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อยในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์
หรือหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(ง) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ไดร้บัการอนุมตัิจากบริษัท การ
ลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการด าเนินงานของหน่วยงาน  ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบรษิัทผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีที่บรษิัทรอ้งขอ 

(จ) เขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวดว้ยการด าเนินงานใหแ้ก่บริษัท เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความ
เหมาะสม 

(ฉ) เขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่บรษิัท ในกรณีที่บรษิัทตรวจพบประเด็นที่มีนยัส าคญัใด ๆ 

8) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะกระท าธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการของบรษิัท
ย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาด
รายการที่ค  านวณได ้(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกนั  และ/
หรือประกาศที่แกไ้ขเพิ่มเติมที่ใชบ้ังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใชโ้ดยอนุโลม ทั้งนี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน  ดว้ยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท  หรือเป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการของบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้  

9) ในการควบคุมดา้นการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมด า เนินการตาม
นโยบายดงันี ้

(ก) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น า ส่งผลการด า เนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการ  
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส (ถา้มี) ตลอดจนขอ้มลูประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวของบรษิัทย่อย
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และบริษัทร่วมใหก้ับบริษัท พรอ้มยินยอมใหบ้ริษัทใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อประกอบการจัดท างบการเงินรวม หรือ
รายงานผลประกอบการของบรษิัทประจ าไตรมาสหรือประจ าปีนัน้ แลว้แต่กรณี 

(ข) บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีหนา้ที่จดัท างบประมาณผลการด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานจรงิเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบรษิัท 

10) บริษัทย่อยมีหนา้ที่รายงานประเด็นปัญหาการด าเนินงานและปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ
หรือไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิัท พรอ้มน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม  

11) หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย พนกังาน ลกูจา้งหรือผูร้บัมอบหมายของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใชข้อ้มูลภายในของบริษัท และ/หรือ
บรษิัทย่อย ทัง้ที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบรษิัท และ/
หรือบรษิัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

12) บรษิัทจะติดตามอย่างใกลช้ิดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่าวและน าเสนอ
ผลการวิเคราะห ์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษัทย่อยและบริษัท
รว่มมีการพฒันาและเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทและบริษัทย่อยน าความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทโดยใช้ขอ้มูลภายใน ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนด
แนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

1) บริษัทจะให้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า เก่ียวกับหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า 
จดัท าและน าส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มายงัเลขานกุารของ
บริษัทก่อนน าส่งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และรายงานการเปล่ียนแปลงการ
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ถือครองหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยใหเ้ลขานกุารบรษิทั
สรุปรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รบัทราบเป็นประจ า ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3)  บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐานว่ารูห้รือครอบครองขอ้มูล
ภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ท่ีไดร้ับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายเสนอซือ้หรือเสนอขายหรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้
ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ 
ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของบรษิัทรายไตรมาสและประจ าปี โดยบรษิัทจะแจง้ให้
กรรมการและผูบ้ริหาร งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 เดือนก่อน 
การเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน และควรรออย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง ภายหลงัเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้
หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น  

กรรมการอาจขายหลักทรพัยข์องบริษัทในช่วงระหว่างเวลาหา้มซือ้ขายได ้ในกรณีที่บริษัทตอ้งปฏิบตัิตามเกณฑข์อง
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งตอ้งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ล่วงหนา้ก่อนท ารายการ 

4) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท และบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงบคุคลที่ถกูสนันิษฐานว่ารูห้รือครอบครอง
ขอ้มูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิัทซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้า เพื่อการ
ซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือน าขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออก
เปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม  

5) บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือน าข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มี
สาระส าคญัซึ่งไดร้บัรู ้หรือรบัทราบในระหว่างปฏิบตัิงานในบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
ไปแสวงหาผลประโยชนใ์นทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม  

6) บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามแนวทางการใชข้อ้มลู
ภายในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7) บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ี
ลาออกแลว้ มีหนา้ที่เก็บรกัษาความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัท และบรษิัทย่อย ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้
ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนไดร้บัทราบจากการปฏิบัติหนา้ที่ และหา้มมิใหน้ าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนขอ้มูลความลับของคู่คา้ของบริษัท และบริษัทย่อยไปใชป้ระโยชนแ์ก่บริษัทอื่น และให้
บคุคลภายนอกทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่บรษิัท บรษิัทย่อย หรือคู่คา้ก็ตาม  

ทั้งนี ้หากมีการกระท าอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บังคับการ
ท างานของบรษิัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การ
ภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

9.6.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2563 บริษัทไดใ้ชบ้ริการสอบบญัชีและบรกิารอื่นจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยมีค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 
1.  ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,870,000 
2.  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000 

รวม 3,520,000 
  หมายเหต:ุ  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2563 

ค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทย่อยจ านวน 7 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 12,380,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีส าหรบั
บรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 15,900,000 บาท 

ส าหรบับริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชี เป็น
จ านวนเงิน 1,900,000 บาท และบรษิัทตรวจสอบบญัชีอื่น จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินรวม 
280,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีส าหรบับรษิัทย่อยเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,180,000 บาท 

9.6.2  ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงรว่มกันใหแ้ก่บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั รวมเป็นจ านวนเงิน 519,441.01 บาท 

9.7 หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) เพื่อสนบัสนุนบริษัทในการก ากับดูแลใหก้ารปฏิบตัิงาน
ของผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากับดแูล
ต่าง ๆ อาทิ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัดแูลส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
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ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพื่อใหก้ารดาเนิ นงานของ
บรษิัทสอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ในปี 2563 นางสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท ไม่มีการกระท า
ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท.  

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่น ๆ  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิทัโดยค านึงสิทธิของผูถื้อหุน้ตามที่กฎหมายก าหนด อนั
ประกอบดว้ยสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรบัทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัภายในบริษัท และสิทธิในการไดร้บัขอ้มลูเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของเงินทุน เปล่ียนแปลงอ านาจควบคุม หรือเมื่อมีการซือ้ขายสินทรพัยท์ี่ส  าคัญ นอกจากนี ้
บรษิัทยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระ
การประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการมีส่วน
รว่มในการเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานของบรษิัท สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของบรษิัท และสิทธิในการรบัสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทนัเวลา เป็นตน้ ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดใ้ช้
สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยบรษิัทจะไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) การก าหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ทกุกลุ่ม ซ่ึง
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

บริษัทก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 
โดยจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัประชมุซึ่งมีความพรอ้มที่จะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม 
ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้กลุ่มสถาบนั ดงันี ้

- ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์การประชุมจะเริ่มในช่วงเวลา 08.30-
16.00 น. โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายงับริษัท เพื่อรบั
ลงทะเบียนล่วงหนา้ 

- จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
เดินทางไปรว่มประชมุไดง้่าย 

- มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวใ้น หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชมุ  
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- ไม่มีการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิัท 
- หากมีความจ าเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือ

เก่ียวขอ้งกับเงื่อนไขหรือ กฎเกณฑ ์กฎหมายที่ใชบ้ังคับที่ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทจะเรียก
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

ในปี 2563 บริษัทไดจ้ัดประชุมผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ ไดแ้ก่การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 
กันยายน 2563 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ โดยสาเหตุการจดั
ประชุมล่าชา้กว่า 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้รอบบญัชีของบริษัท อนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรสั 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการตามระเบียบการผ่อนปรนการจดัประชมุอนัเนื่องมาจากสถานการณ ์
COVID-19 ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก.ล.ต. และตลท. อย่างครบถว้น 

(2) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหาร 

การประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี 2563 บริษัทด าเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2538 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและ  กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และสอดคลอ้งกับการประเมิน
คณุภาพการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง
เรียงล าดบัตามวาระท่ีก าหนดไว ้ก่อนเริ่มการประชมุทกุครัง้ ผูท้ี่ประธานมอบหมายไดท้ าหนา้ที่ชีแ้จงวิธีการลงคะแนน 
การนบัคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  

กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนีย้ังมีผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัท เขา้รว่มประชมุดว้ยตัง้แต่เริ่มการประชมุ โดยบรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้รว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนระหว่างการประชมุดว้ย 

(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ  ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหนา้บนเว็บไซตข์องบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทไดม้อบหมายใหบ้รษิัท ศนูยร์บั
ฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรพัยข์องบริษัทเป็นผูจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ทางไปรษณียไ์ม่นอ้ยกว่า 28 วนัก่อนวนัประชมุ รวมทัง้ไดป้ระกาศลงหนงัสือพิมพร์ายวนัทัง้
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างละ 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั 

- จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุซึ่งบรรจวุาระที่ส  าคญัอย่างครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และขอ้บงัคบัของบริษัท โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอส าหรบัการตดัสินใจ รวมทัง้
น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานประจ าปีพรอ้มทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะไวช้ัดเจนโดยไม่ก าหนดให้
ซบัซอ้นจนเป็นการสรา้งความล าบากใหก้บัผูถื้อหุน้ เพื่อใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 14 วนั 
และ ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุลงหนงัสือพิมพร์ายวนั 3 วนัติดต่อกนัและไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนั
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ประชุม เพื่อบอก กล่าวผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาที่เพียงพอส าหรบัเตรียมตวัศกึษาขอ้มลูในการพิจารณาเก่ียวกบั
วาระการประชุมก่อนมาเขา้ร่วม ประชุม หนังสือเชิญประชุมไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยผูถื้อหุน้สามารถ มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงมาประชมุแทน หรือเลือก
ใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุแทนได ้โดยบรษิัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระพรอ้ม
ประวตัิโดยสงัเขปในหนงัสือเชิญประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยไดจ้ดัส่งให้ ผูถื้อหุน้ทกุรายที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท และยงับอกถึงวิธีการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย 

- บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการในเบือ้งตน้
เป็นการล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัท ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเสนอได้
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 พรอ้มทัง้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแบบฟอรม์ส าหรบัผูถื้อหุ้น
กรอกรายละเอียดในเรื่องดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิัทไดแ้จง้ข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตข์องบริษัทท่ี http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderRightsTH.php  ภายใตห้มวด 
“หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้”  

- การน าเสนอวาระพิจารณาอนุมตัิจ่าย/งดจ่าย เงินปันผล บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงิน
ปันผลที่เสนอจ่าย/งดจ่าย พรอ้มทั้งเหตุผลและขอ้มลูเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา (ถา้มี)
เพื่อประกอบการพิจารณา  

- การน าเสนอวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยบรษิัทให้
ขอ้มลูที่ครบถว้นเก่ียวกับกรรมการที่เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่ง  

- การน าเสนอวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทใหข้อ้มลูเก่ียวกับนโยบายและวิธีในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนที่เสนอใหผู้ถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

- การน าเสอนวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ได้เปิดเผย
รายละเอียดของผูส้อบบญัชีที่เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้อย่างครบถว้น อาทิ ชื่อผูส้อบบญัชี บริษัทที่ผูส้อบ
บัญชีสังกัด จ านวนปีที่เป็นผูส้อบบัญชีใหก้ับบริษัท ประสบการณแ์ละความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี รวมถึง
ค่าบรกิารของผูส้อบบญัชี รวมถึงจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรบับรษิัทย่อย   

- ผูถื้อหุน้สามารถดูขอ้มูลเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมไดท้างเว็บไซตข์องบริษัท เป็นการล่วงหนา้ก่อนไดร้บั
เอกสาร การประชมุ และในวนัประชมุผูถื้อหุน้  

- เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือหรือ
ส่ิงพิมพต์่างๆ รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษิัท 
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(4) วันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บรษิัทก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งสามารถเดินทางไดส้ะดวกทกุราย โดยบรษิัทจดัใหม้ีเอกสาร
ประกอบการประชมุซึ่ง ส่งพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบกระบวนการประชมุ การตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ  

- บรษิัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง โดยใชร้ะบบลงทะเบียนและนบัคะแนนดว้ย
ระบบบารโ์คด้ (Barcode) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกตอ้ง รวมถึงมีการจดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ 

- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ จดัสรรเวลาการ
ประชมุอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชมุอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส โดยในระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็นและ ซกัถามอย่างทั่วถึงก่อนจะใหล้งคะแนน และสรุปมติที่ประชมุของแต่ละวาระ 

- ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ที่มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ภายหลงัเริ่มการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบ
วาระท่ีอยู่ระหว่าง การพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

- ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วม
ประชมุ โดยบรษิัทไดช้ีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน รวมถึงวิธีปฏิบตัิในการแสดงความคดิเหน็ 
ใหข้อ้เสนอแนะ และถามค าถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทในระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการซึ่ง
ท าหนา้ที่ประธานที่ประชมุด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ไม่มี
การเพิ่มวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ จดัสรรเวลาส าหรบัการอภิปรายอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลาอย่าง
เหมาะสมและใหก้รรมการท่ีเก่ียวขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มลูต่าง ๆ แก่ผูถื้อหุน้อย่างครบถว้น 

(5) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทไดม้ีการแจง้มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวันประชุม หรือ
ภายในวนัท าการถัดไป และ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดร้ะบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดว้ย / ไม่เห็น
ดว้ย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการ ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการผูบ้ริหาร 
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย สักขีพยายในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรบัรอง / อนมุตัิจาก
ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรมและยั่งยืน ไม่
ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยไดด้  าเนินการต่าง ๆ ดงันี ้
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- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุผูถื้อหุน้ไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุม โดยประกาศแจง้ให้
ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนา้ก่อนการประชุม พรอ้มทั้งประกาศ
หลกัเกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนของการพิจารณาอย่างชดัเจนไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

- เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ไดร้ับการเสนอชื่อจะตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้กาหนดของบริษัท และตอ้งใหค้วามยินยอมในการเสนอชื่อดว้ย โดยประกาศแจง้การ
รบัเสนอชื่อ รวมถึงหลกัเกณฑต์่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
และเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ทั้งนี ้การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดใหม้ีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

- ในปี 2563 บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญั สมควรท่ีจะบรรจเุป็นระเบียบวาระ และชื่อบคุคล
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ คือตัง้แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ป ระ เทศ ไทยพร้อมทั้ ง ป ระกาศหลัก เ กณฑ์แ ละ ระบุ ขั้ นตอ นที่ ชั ด เ จน ไว้ ใ น เ ว็ บ ไซต์ข อ งบ ริ ษั ท 
http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderRightsTH.php 

- ใหสิ้ทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้ท่ีถืออย่างเท่าเทียมกนั  
- ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่

เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ  

- จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งผูถื้อ
หุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่
สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทน นอกจากนีย้งัเผยแพร่เอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถดาวนโ์หลดดรูายละเอียดและขัน้ตอนการมอบฉนัทะได ้ 

- ส่งเสริมใหผู้้ถือหุน้ใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อใหผู้้ถือหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในหอ้งประชุม เพื่อน าผลคะแนนมารวมค านวณกับคะแนน
เสียงที่ไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนที่จะแจง้ผลคะแนนในแต่ละวาระในหอ้งประชมุ   

- บนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หลงัการประชมุเสรจ็สิน้ 14 วนั 
และเผยแพรร่ายงานดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทดว้ย  
 

9.9 นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์

- บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่
เก่ียวขอ้ง (รายการที่เก่ียวโยงกัน) เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่างบรษิัท
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และบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้บริษัทอาจมีความจ าเป็นตอ้งเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามวิธีการ
และขอบเขตของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของบริษัท มีระเบียบปฏิบัติว่าดว้ยการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันและ
รายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหก้ารตกลงเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมีแนวทางที่ชดัเจน 
ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชนต์่อกลุ่ม
ธุรกิจฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

- กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมใดจะตอ้งรายงานการมีส่วนได้
เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนั้นและไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อใหก้าร
ตดัสินใจเป็นไปเพื่อประโยชนข์องกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเต็มที่ 

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีอ านาจในการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันและการเปิดเผยขอ้มูลของ
รายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมิไดม้ีการด าเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

- ในการซือ้ขายหลักทรพัย ์กรรมการ ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มธุรกิจฯ โดยการซือ้ขายหลักทรพัยข์องกรรมการและผู้บริ หารจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน ไม่เป็นการเอาเปรียบผูอ้ื่นอย่างไม่ยุติธรรมหรือดว้ยวิธีการที่ไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพืน้ฐานเดียวกนักบัรายการท่ีท า
กบัลกูคา้ 

3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอย่าง
ครบถว้น เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบรษิัท ไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน  รวมทัง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน อนัไดแ้ก่ พนกังาน
ผูบ้รหิารของบรษิัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก 
บริษัทมีนโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทมี
แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งครอบคลมุประเด็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 10 ประการ ไดแ้ก่
การก ากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน/ แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสังคม และการจัดท ารายงานแห่ง
ความยั่งยืน 
3.1 การมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนไดเ้สียในการเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานของบรษิัท 

บริษัทไดพ้ฒันาเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดม้ีส่วนร่วมในการสรา้งเสริมผลการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนักงาน ผูถื้อหุน้ หรือเจา้หนี ้
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สามารถส่งขอ้เสนอแนะผ่านทางเว็บไซตม์ายงัผูบ้รหิารของบรษิัทได ้ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสรมิใหเ้กิดความรว่มมอื
กนัระหว่างบรษิัทกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 

3.2  การจดัใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการปกป้องผูใ้หข้อ้มลูหรือผูแ้จง้เบาะแส 
บริษัทมีช่องทางการรอ้งเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเก่ียวกับความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชนัหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร โดยพนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สียอื่นๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับบริษัทผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์ายงับริษัทไดโ้ดยตรงที่ อีเมล ์ ztc@tgh.co.th (ศูนยร์บั
แจง้เบาะแส) หรือศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนของบรษิัท (สายด่วนรอ้งเรียน 1726) นอกจากนี ้พนกังานของบรษิัทสามารถ
ติดต่อมายัง ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหนา้
ส านกัตรวจสอบภายในไดโ้ดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนจากการกระท าผิด 

บริษัทมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต โดยบริษัทจะไม่กระท าการใดที่
มีลกัษณะการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูจา้ง หรือบุคคลอื่นใดที่รบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัท เนื่องจาก
การแจง้เบาะแสดงักล่าว และบริษัทใหค้วามส าคญักับการเก็บรกัษาขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส ขอ้มลูการรอ้งเรียน และ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ไวเ้ป็นความลบั ซึ่งจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ย หรือเป็น
การเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้  นอกจากนี ้ผูร้อ้งเรียนสามารถยื่นขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบั ทัง้นี ้
บริษัทจะด าเนินการตามกระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียน และระเบียบการสอบสวนขอ้เท็จจริงและพิจารณาโทษทาง
วินยัที่บรษิัทก าหนด 

3.3 แนวปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง  ๆ  ไวใ้นหลักการก ากับดูแลกิจการของ
บรษิัท เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจวา่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มจะไดร้บัการดูแลตามสิทธิและขอ้ตกลงที่มีอยู่กบับรษิทั
อย่างเป็นธรรม ซึ่งแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ สรุปไดด้งันี ้
(ก) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี มี
ความสามารถในการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยค านึงถึงสภาวะความเส่ียงใน
ปัจจุบนัและอนาคต เพื่อใหเ้กิดการเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยบริษัทมีหนา้ที่ในการด าเนินงาน 
เปิดเผยขอ้มลูใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผู้
ถือหุน้โดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรพัยสิ์นและธ ารงไวซ้ึ่งชื่อเสียงของบรษิัท 

(ข) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกคา้ที่มีต่อบริษัท เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง บริษัท จึง
มุ่งมั่นที่จะสรา้งนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ
ท างานเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลกูค้า โดยค านึงถึงความตอ้งการและ
ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง 
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และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ ท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีความ
รบัผิดชอบ ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ และไม่เป็นการกระตุน้
การสรา้งนิสยัที่ไม่พึงประสงค ์ไม่ก าหนดเงื่อนไขการคา้ที่ไม่เป็นธรรม จดัใหม้ีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วก้ับลูกคา้อย่างเคร่งครดั และดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต เอาใจใส่และสม ่าเสมอ รกัษา
ขอ้มลูความลบัของลกูคา้ ไม่เผยแพรข่อ้มลูของลกูคา้ ยกเวน้ไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้หรือมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผย
ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจะไม่คา้ก าไรจากการเปิดเผยขอ้มูลความลับของลูกคา้ พนักงานจะตอ้งไม่
ปรกึษาธุรกิจที่เก่ียวกบัลกูคา้ของตนกบัพนกังานอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัอื่นซึ่งวางขอ้จ ากดัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลูลกูคา้  

บริษัท ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา้และรบัฟังขอ้คิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท รวมทัง้รบัฟังเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละการบริการของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งเมื่อไดร้บั
เรื่องแลว้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบและใหก้ารแกไ้ขเยียวยาอย่างเรง่ด่วน 

(ค) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

พนักงานทุกคนของบริษัท เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทจึงส่งเสริมการพฒันาความรู ้ทกัษะ และความสามารถในการท างานของพนกังานอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและ
สม ่าเสมอ เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับบรษิัทชัน้น าอื่นๆ ในธุรกิจ 
และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาใหก้ลุ่มธุรกิจฯ เป็นสถาบนัการเงินชัน้น าที่สามารถใหบ้ริการที่ดีแก่ลกูคา้ 

บริษัทมีระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ มี
การปฏิบตัิโดยความสจุริตใจ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกคน โดยปฏิบตัิกับพนกังานทุกคนอย่างใหเ้กียรติ ใหค้วามเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล และเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะที่จ าเป็นโดยถือเป็นความลับ โดยบริษัทไม่
ยอมรบัการเลือกปฏิบตัิอนัเนื่องดว้ยเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และ
ไม่ยอมรบัการเลือกปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายทกุรูปแบบ 

บริษัทมีระบบการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้กับ
ผูป้ระกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้มีค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่พนกังาน
เพื่อสรา้งความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการส าหรับพนักงานของบริษัทประกอบด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
พนกังาน กองทุนประกันสงัคม การประกันสขุภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบตัิเหตุกลุ่ม การ
ตรวจสขุภาพประจ าปี หอ้งพยาบาลของบรษิัท ตลอดจนการใหท้นุการศกึษาต่อเนื่องระดบัปริญญาตรีส าหรบั
พนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่าง ๆ เป็นตน้ 

ดา้นความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานที่ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั สขุอนามยั ส่ิงแวดลอ้มที่ดีเพื่อเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานของพนกังาน และเพื่อการอ านวยความสะดวก
แก่ลกูคา้ นอกจากนี ้บรษิัทยงัจดัใหม้ีการซอ้มหนีไฟ และระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน รวมทัง้บรษิัทได้
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ประกาศเรื่องแนวการปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัและกรณีพบเหตกุารณผิ์ดปกติ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อ
อาคารสถานท่ีและต่อพนกังานทกุคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบตัิเรื่องระบบความปลอดภยัส านกังาน 

บริษัทมีการดูแลบริหารจัดการ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ใหเ้กียรติ ให้
โอกาสในการท างานแก่พนกังานทุกระดบั และมุ่งเนน้การพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศ
ในการท างานท่ีดี  

บริษัทส่ือสารใหพ้นักงานเข้าใจถึงวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองคก์ร และกลยุทธ์ขององคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังานมีเป้าหมายรว่มกนัในการสรา้งมลูค่าขององคก์ร มีการก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ของพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวงั และมีนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนัเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของพนกังานดว้ยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัให้
พนกังานทราบโดยทั่วกนั เพื่อใหถื้อเป็นแนวปฏิบตัิควบคู่ไปกับขอ้บงัคบัและระเบียบพนกังานของบริษัทและ
บรษิัทในกลุ่มธุรกิจฯ และมีการติดตามผลการปฏิบตัิอยู่เสมอ 

(ง) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้รวมถึงเจ้าหนีค้ า้ประกัน 

บริษัทปฏิบตัิตามสญัญาและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ที่มีต่อเจา้หนีแ้ละเจา้หนีค้  า้ประกนัของบริษัทอย่างเคร่งครดั ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องวตัถปุระสงค ์การใชเ้งิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และเรื่องอื่นใดที่ได้
ใหข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีแ้ละเจา้หนีค้  า้ประกนัของบรษิัท 

บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี ้ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่าง
สม ่าเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บรษิัทจะรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษา
สมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัเจา้หนีแ้ละใหค้วามเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

บรษิัทไดก้ าหนดกลยทุธใ์นการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกรง่ เพื่อป้องกนัมิใหบ้รษิัทอยู่ในฐานะ
ที่ยากล าบากในการช าระหนีค้ืนแก่เจา้หนี ้อีกทัง้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพรอ้มในการช าระคืนหนี้
ใหแ้ก่เจา้หนีข้องบรษิัทอย่างทนัท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสม สามารถรองรบัความเส่ียงที่มี
นยัส าคญัครบทุกดา้น ทัง้ภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคลอ้งตามแนวทางการก ากบั
ดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

(จ) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของคู่คา้เสมอมา เนื่องจากความส าเร็จของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากการไดร้บั
การสนบัสนนุจากคู่คา้ บรษิัทจึงปฏิบตัิต่อคู่คา้ทกุรายดว้ยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการท าธุรกิจ ปฏิบตัิ
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ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้
หนึ่งได ้บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
โดยใชห้ลกัความสมเหตสุมผล 
บรษิัทมีนโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบตัิว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้ง โดยในการคดัเลือกผูข้าย คู่สญัญา หรือที่
ปรึกษาตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของหลักการว่าบริษัทตอ้งไดร้ับประโยชน์สูงสุด ภายใตก้ระบวนการคัดเลือกที่
โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได ้บริษัทเปิดโอกาสใหคู้่สญัญาทกุรายที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานการ
คดัเลือกของบริษัทมีส่วนร่วมในการน าเสนอราคา และหา้มมิใหพ้นกังานรบัผลประโยชนต์่างๆ จากผูท้ี่เขา้รบั
การคดัเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีขอ้มลูการเรียก หรือการรบั หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติ
เกิดขึน้ บรษิัทจะเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งของบริษัทประกอบดว้ยการจดัหาผูข้าย/ ผูใ้หบ้ริการ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
เพื่อใหเ้กิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อคงไวซ้ึ่งประโยชนส์ูงสดุของ
บรษิัท พิสจูนท์ราบการมีตวัตนของผูข้าย/ ผูใ้หบ้รกิาร (Know Your Supplier) ตรวจรบัสินคา้/ บรกิาร ประเมิน
ประสิทธิภาพของผูข้าย/ ผูใ้หบ้รกิารภายหลงัการส่งมอบแต่ละครัง้ และรายปี และจดัท าบญัชีรายชื่อผูข้าย/ ผู้
ใหบ้ริการที่ผ่านเกณฑก์ารพิจารณา (Approved Supplier List) ซึ่งค านึงถึงปัจจยัในเรื่องต่างๆ อาทิ คุณภาพ
ของสินคา้/ บรกิาร ความเชี่ยวชาญและประสบการณข์องผูข้าย/ ผูใ้หบ้รกิารจากงานท่ีผ่านมา สถานะการเงิน 
ประวตัิการถกูรอ้งเรียน/ ฟ้องรอ้ง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ บรกิารหลงัการขาย และความปลอดภยัในเรื่อง
ขอ้มลูของบริษัท เป็นตน้ ทัง้นี ้ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้งปกติ บริษัทจะตรวจสอบราคากับผูข้าย/ ผูใ้หบ้ริการ
อย่างนอ้ย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบและคดัเลือกผูข้าย/ ผูใ้หบ้รกิารท่ีเหมาะสมที่สดุ ส่วนกรณีการจดัซือ้จดัจา้ง
แบบต่อเนื่องหรือกรณีฉุกเฉิน บริษัทจะสอบถามราคาจากผูข้าย/ ผูใ้หบ้ริการที่เห็นว่าเหมาะสมจากบัญชี
รายชื่อผูช้าย/ ผูใ้หบ้รกิารท่ีผ่านเกณฑก์ารพิจารณาอย่างนอ้ย 1 ราย และเจรจาต่อรองราคา 
กลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมดูแลมิใหม้ีการน าขอ้มลูความลบัของคู่คา้ไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อด าเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย และกลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ใหค้วามรว่มมอืหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองคก์รใดๆ ที่ท  า
ธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัต่อสงัคมและความมั่นคงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น 

(ฉ) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทด าเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคมุดแูลมิใหม้ีการด าเนินการใดๆ เพื่อให้
ไดม้าหรือใชข้อ้มลูความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ท าลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการคา้หรือกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากมลูความจรงิ 
การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้รา้ยสินคา้และบริการของบริษัทอื่นถือเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท 
เนื่องจากบรษิัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีดีกว่า 
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(ช) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทท าหนา้ที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิ
ส่วนตวั แต่หา้มมิใหพ้นกังานใชสิ้ทธิหรือสนบัสนนุทางการเมืองในนามของกลุ่มธุรกิจฯ  

บริษัทปฏิบัติหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัติตาม ขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เปิดเผย
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัต่อสาธารณชน ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองคก์รใด  ๆ ที่ท  าธุรกิจ
ผิดกฎหมาย เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรปัชัน หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ไม่ด าเนิน
ธุรกิจใดๆ ท่ีมีส่วนท าใหชุ้มชน สังคมส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้มไดร้บัความเสียหาย และไม่สรา้งผลก าไรบน
ภาระของสงัคม 

บริษัทยึดมั่นในการประสานประโยชนข์ององคก์ร พนกังาน ลกูคา้และผูถื้อหุน้ใหส้อดคลอ้งกบัประโยชนข์อง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับการสนับสนุนการน าเอาความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในดา้นธุรกิจของบรษิัท และพนกังาน อาทิ ดา้นการบรหิารจดัการ การวางระบบ และกฎหมาย เป็น
ตน้ ไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อชมุชนและสงัคมส่วนรวม 

บริษัท ส่งเสริมใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของความรบัผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคมส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจงั รวมถึงรณรงคแ์ละสรา้ง
จิตส านึกใหแ้ก่พนกังานในการอนรุกัษ์และการใชท้รพัยากรและพลงังานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุใหบ้คุลากรเป็นอาสาสมคัรหรือมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคมและงานสาธารณกศุล   

บริษัท ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สงัคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จ ากดัอยู่
แต่โครงการและกิจกรรมที่เอือ้ประโยชนท์างภาษีเท่านั้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการใหก้ารสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบตัิตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดีในการใหก้ารอปุถมัภก์ิจกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอ และส่งเสรมิใหช้มุชนโดยรอบของบรษิัท และ
ชุมชนต่างๆ มีความเขม้แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสขุ และอยู่รว่มกนัอย่างเป็นสขุ 

(รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มธุรกิจฯ ปรากฏ
อยู่ภายใตห้วัขอ้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม) 

(ซ) ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

บรษิัทมีช่องทางการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสในประเด็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุรติคอรร์ปัชนั
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร โดยพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ สามารถติดต่อส่ือสารกบับรษิัท
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  การติดต่อ ผ่านจดหมายอิ เ ล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่ อี เมล์   
ZTC@TGH.CO.TH (ศูนยร์บัแจง้เบาะแส) หรือศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียนของบริษัท (สายด่วนรอ้งเรียน 1726) 
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นอกจากนี ้พนกังานของบรษิัทสามารถติดต่อมายงั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าส านักตรวจสอบภายในไดโ้ดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจง้
เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนจากการกระท าผิด 

9.10 จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีชื่อเสียงที่ดี ดงันัน้การด ารงไวซ้ึ่งความน่าเชื่อถือที่ลกูคา้ ผูร้่วมงาน ผูถื้อ
หุน้ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ถือเป็นหนา้ที่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
เจา้หนา้ที่ และพนักงานทุกคนที่พึงปฏิบัติ  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่ก ากับหรือใชก้ับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  ปฏิบัติตามมาตรฐานและด าเนินธุรกิจดว้ย
ความมีจรยิธรรม โดยยึดถือหลกัของการใหบ้รกิารที่มีมาตรฐานและยึดมั่นในคณุธรรม เพราะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ฯ อยู่บนพืน้ฐานของความไวว้างใจและความเชื่อถือจากลกูคา้และประชาชนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct) เพื่อให้
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ มีกรอบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานร่วมกันและยึดมั่นในคุณธรรม 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ระบหุลกัการท่ีส าคญัในเรื่องต่างๆ ประกอบดว้ย 

1) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
2) การหาผลประโยชนจ์ากบรษิัท  
3) หนา้ที่ในการรกัษาความลบั  
4) การปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม  
5) การเคารพผูอ้ื่น  
6) การรกัษาขอ้มลูและทรพัยสิ์นของบรษิัท  
7) การปฏิบตัิตามกฎหมาย  
8) การส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรและทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
9) หนา้ที่ในการส่งเสรมิการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ  

โดยบรษิัทไดม้ีการส่ือสารและเผยแพรจ่รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจผ่านระบบอินทราเน็ตของบรษิัทเพื่อใหพ้นกังานและ
ผูบ้รหิารไดร้บัทราบและส่งเสรมิใหเ้กิดการปฏิบตัิ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

บริษัทใหค้วามส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดว้ยเล็งเห็นว่าธุรกิจจะสามารถอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน ตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีดี มีธรรมาภิบาล มีความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ มีการพฒันาคณุภาพของสินคา้และบรกิารของทกุบรษิัทในเครือฯ ที่
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค สามารถสรา้งการเติบโตทางธุรกิจ สรา้งความสขุและคณุภาพชีวิตที่ดีใหก้บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุกิจ โดยยงัค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจและ
การใชช้ีวิตประจ าวนัของพนกังาน บรษิัทจึงใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาที่ยั่งยืนครอบคลมุทัง้ 3 มิติ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้ 

มิติเศรษฐกจิ  

บริษัทไดย้ึดมั่นการปฏิบัติตามโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการ
ก ากบัดูแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกั ไดแ้ก่  

(1) บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
(2) ก าหนดวตัถุปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัทท่่ีเป็นไปเพ่่ือความยั่่งยืน  
(3) เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่่ีมีประสิทธิผล   
(4) สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูงูและการบรหิารบุคุลากร  
(5) การประกอบธุุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  
(6) ดูแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่่ียงและการควบคุมุภายในท่่ีเหมาะสม 
(7) รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลู  
(8) สนับสนุุนการมีส่วนร่วมและการส่่ือสารกับผูถื้อหุน้ รวมถึงไดอ้อกนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกับ

การก ากับดแูลกิจการที่ดี และส่ือสารใหพ้นกังานไดร้บัทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทเพื่อยึดถือเป็นหลกัปฎิบตัิ  

ในปีที่ผ่านมา บรษิัทไดเ้ขา้รว่มปฏิญญาประกาศเจตนารมณต์่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนักบัโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
พรอ้มไดอ้อกนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและท าการส่ือสารไปยงัพนกังานเพื่อใหพ้นกังานทกุคนไดท้ราบและปฏิบตัิตาม 
รวมถึงเปิดช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสมายงัหน่วยงานท่ีรบัเรื่องกรณี
ถกูละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้

1. จดหมายส่งทางไปรษณีย ์
ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู่:   บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ท่ี 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 10500 
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail)  

ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ 
E-mail address: ztc@tgh.co.th 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัสรา้งความแข็งแกร่งและยั่งยืนทางธุรกิจเพื่อใหส้ามารถส่งความสขุไปยงัคนไทยไดอ้ย่างยั่งยืน โดย
จับมือ PulseMetrics ผู้ให้บริการดา้น Data Analytics ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดตัว “Sentrics” เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยน าเทคโนโลยีดา้น AI มาจดัการขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกองคก์รแบบ Customize เพื่อสรา้ง Business 
Value ดว้ยกลยทุธท์ี่เหมาะสมกบัองคก์ร ต่อยอดสู่ธุรกิจแห่งโลกอนาคต ออกแบบกลยทุธท์ี่ตอบโจทยแ์บรนดย์คุดิจิทลั รวมถึงตอบ
ความตอ้งการลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน และสามารถสรา้งผลตอบแทนไดใ้นระยะยาว  

มิติสังคม 

บริษัทไดดู้แลพนักงานของบริษัทและทุกบริษัทในเครือฯ ตามหลักสิทธิมนุษยชน สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่
ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ มอบสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ร่วมพฒันาองคก์ร มีการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นกังานมีความเชี่ยวชาญและเป็นมือ
อาชีพ สามารถพัฒนาการท างานและสรา้งผลงานที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลาและทนัต่อการแข่งขนัของธุรกิจ มีความสขุในการท างาน มีความภาคภมูิใจ มีความรกั ความผกูพนักบัองคก์ร  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดส่้งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การใหพ้นกังานสามารถใชเ้วลาจากการปฏิบตัิงานเพื่อรว่มกนัจดักิจกรรมพิเศษโดยไม่ถือเป็นวนัลาเพื่อหารายไดส้นบัสนนุ
การด าเนินงานดา้นสาธารณะสุขแก่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรพัย ์ เพื่อเพิ่มโอกาสใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถึงการบรกิารทางการแพทยข์ัน้พืน้ฐานไดท้ั่วถึงมากขึน้ 

ดา้นการส่งเสริมการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ ไดส่้งเสริมและต่อยอดการส่งมอบหนงัสือชุดอศัจรรยว์ดัอรุณฯ ที่
บริษัทในเครือฯ ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อรวบรวมองคค์วามรูด้า้นพฒันาการพระปรางคใ์นประเทศไทย และศิลปสถาปัตยกรรมไทยของ
พระปรางคว์ดัอรุณฯ แก่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัที่เปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อาทิ UNESCO 
หอสมดุแห่งชาติ หอสมดุเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร สยามสมาคม ฯลฯ เพื่อร่วมส่งต่อความรูม้รดกส าคญัของชาติสืบไป 

มิติสิ่งแวดล้อม 

ดว้ยสภาวะปัจจุบนัที่ประเทศก าลงัประสบปัญหาดา้นพลงังาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความส าคญัและมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของคนและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเล็งเห็นว่า การอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่ิงจ าเป็นและถือ เป็นหนา้ที่
ของทุกคนที่ตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการจดัการพลงังานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และคงอยู่ตลอดไป  จึงไดก้ าหนดนโยบาย
อนุรกัษ์พลงังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นพลงังาน ส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สงูสดุ โดยก าหนดนโยบาย ดงันี ้

1. ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดใหก้ารอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานขององคก์รสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลังงานขององคก์รอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีที่ใช ้และแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดี 
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3. จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน โดยก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกัษ์
พลงังานในแต่ละปี และส่ือสารใหเ้จา้หนา้ที่ทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. ถือว่าการอนุรกัษ์พลังงานเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทุกระดบั เจา้หนา้ที่ทุกคนที่จะใหค้วามร่วมมือ  ในการ
ปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

5. ใหก้ารสนบัสนุนที่จ  าเป็น รวมถึงทรพัยากรดา้นบคุลากร ดา้นงบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรมและมีส่วนรว่ม
ในการน าเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันาดา้นพลงังาน 

6. ผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการด าเนินงานดา้น
พลงังานทกุปี 

นอกจากนี ้ยงัไดส่้งเสริมใหบ้ริษัทในเครือฯ มีการใหสิ้นเชื่อ (Project Finance) แก่ผูป้ระกอบการที่ด  าเนินธุรกิจสีเขียว
เพื่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาใหสิ้นเชื่อที่มีเงื่อนไขเป็นพิเศษเพื่อใหผู้ป้ระกอบการฯ สามารถเขา้ถึงเงินทนุได้
สะดวกมากขึน้ เป็นการส่งเสริมใหธุ้รกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้มมีการขยายตัวมากยิ่งขึน้  โดยปัจจุบันผูป้ระกอบการที่ไดร้บัสินเชื่อนี ้
สามารถก่อสรา้งและให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แลว้เสร็จ สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
จ านวนทัง้สิน้ 5 แห่ง ก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 31.76 MW.   

บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางและแนวปฏิบตัิส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อย ไดก้ าหนดแนวทางในการดูแลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึง
ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยัง
ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด าเนินการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญารวมถึงการต่อตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ ในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี ้ 

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างถกูตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลูที่
ส  าคญั และสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งบรษิัท และบรษิัทย่อยจะค านึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ลกูคา้ คู่
คา้พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายด าเนินธุรกิจดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้
น าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ ชมุชน 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็อย่างยั่งยืน 

(3) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
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บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อ ม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติตนใหอ้ยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น ช่วยเหลือหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น 
ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด  ๆ  อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

(5) การส่งเสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีสิทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัในองคก์รใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชนส์งูสดุ รวมถึงส่ือสาร ใหค้วามรู ้สนบัสนนุและสรา้งจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึง
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายในการบรหิารการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ค านึงถึงความเสมอภาค
และเสรีภาพที่เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีการดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน  
(Forced Labour) การใชแ้รงงานเด็ก (Child Labour) และการคกุคามทางเพศ เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษิัทและบรษิัทย่อยได้
ส่งเสริมใหม้ีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจดัใหม้ีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และช่องทางในการรอ้งเรียนส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และบรษิัทย่อย และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท และบริษัทย่อยไดด้  าเนินการสรา้งองคค์วามรู ้
ดา้นสิทธิมนษุยชนและปลกูจิตส านึกใหบ้คุลากรของบรษิัท และบรษิัทย่อยปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 
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3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทและบรษิัทย่อยตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมลูค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัท
และบรษิัทย่อยในอนาคต ทัง้นี ้บรษิัท และบรษิัทย่อยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1) เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2) จดัใหม้ีกระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ โบนสัที่
เป็นธรรมเหมาะสมตามศกัยภาพของพนกังาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผล
การท างานที่เป็นธรรมเพื่อสรา้งความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสรมิโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ  

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการดา้นต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝัง
ทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4) จัดใหม้ีสวัสดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรบัพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นตน้ และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหตุ เป็นตน้ รวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ  แก่พนกังาน 
เช่น สวสัดิการเงินกูพ้นกังาน และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นตน้  

5) จดัใหม้ีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงตามระดบั 
อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบคุคล 

6) ด าเนินการใหพ้นักงานปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท  างานที่ดี โดยจัดใหม้ีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรา้งให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานใหถ้กูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

7) สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่มีความสขุและยอมรบัซึ่งกนัและกนั และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกระดบัเสมือนพี่
นอ้ง ไม่มีการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกนัและกนั  

8) เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท าที่ไม่
ถกูตอ้งในบรษิัท และบรษิัทย่อย รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรื่องดงักล่าว 

4.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

1) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่
เปิดเผยข้อมูลของลูกคา้ที่ตนไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่
เปิดเผย และไม่น าขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชนข์องตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ที่
ตามกฎหมาย 
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2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดให้ลูกคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกับความไม่พอใจและด าเนินการตอบสนองความ
ตอ้งการลกูคา้อย่างรวดเรว็ 

3) ปฏิบตัิตามสญัญาขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขต่าง  ๆ  ที่มีต่อลกูคา้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจากับลกูคา้เป็น
การล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4) มุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจ และความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้และบรกิารอย่างมีคณุภาพท่ีดีเลิศ ภายใต้
ความปลอดภยัและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจรงิจงั 

5) เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ ์และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทัง้
รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

6) จัดระบบการบริการลูกคา้ใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนความไม่พอใจและด าเนินการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้
อย่างรวดเรว็ 

7) ด าเนินการโดยให้มีต้นทุนที่ เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ ได้
มาตรฐานสากล 

8) ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุรติกบัลกูคา้ 

9) สนบัสนนุดา้นขอ้มลูอบรมใหค้วามรูท้ี่เก่ียวกบักิจการของบรษิัท 

5.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส าคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัห่วงใยและตระหนกัถึงความปลอดภยัของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม คณุภาพชีวิตของพนกังาน และชมุชนท่ี
อาจไดร้บั ผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิัท บรษิัท จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัต่อไปนี  ้

1) บริษัทเลือกใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่างจ าเป็นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของประชาชน  

2) จดักิจกรรมที่จะมีส่วนอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอเพื่อคืนก าไรสู่สงัคม  

3) ปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอย่าง จรงิจงัและต่อเนื่อง 

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น จึงมีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและ
สนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี ้บริษัท ยังมีนโยบายที่จะใหค้วามสนับสนุนต่อสังคมรอบขา้ง ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้งิน
สนบัสนนุแก่สถานีต ารวจ เพื่อปรบัปรุงอปุกรณใ์นการใหบ้รกิารประชาชน การใหเ้งินสนบัสนนุแก่กิจการทางศาสนา รวมถึง
การใหเ้งินสนบัสนนุแก่โรงพยาบาลในการปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช ้
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7.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีมี่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการท างานในองคก์ร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองคก์รซึ่งหมายถึงการท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อ
เพิ่มมลูค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าในส่ิงต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อ
ผลิตผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมสงูสดุ 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ใหก้ับกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียรบัทราบ
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูข่าวสารของบรษิัท และบรษิัทย่อย 
เขา้ถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัท และบรษิัทย่อย ไดอ้ย่างทั่วถึง 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

อาคเนยร์ว่มแบ่งปัน สรา้งสรรคป์ระโยชนส์ู่สงัคม   

อาคเนย  ์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ยึดมั่นในแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน  ควบคู่ไปกับนโยบายเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมใน 3 แนวทางหลัก คือ ด้านการส่งเสริมสังคมในด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย และด้านการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชาติ ทัง้นี ้ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานอาสาอาคเนยไ์ดร้่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชนต์่างๆ ภายใตน้โยบาย
เพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                                              
                             
 
 
                                                                                                       
 
                                                                         

 

สนบัสนุนโครงการปรบัภมูิทศันแ์ห่งการ
เรียนรูใ้หม่ โรงเรียนมาแตรเ์ดอีวิทยาลยั 

มอบหนงัสือชดุ “อศัจรรยว์ดัอรุณฯ” ซึ่งรวบรวมองคค์วามรูด้า้นประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรมการก่อสรา้งพระปรางคข์องไทย แก่หอ้งสมดุ
มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มอบทนุสนับสนุนการศึกษาแก่ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มอบรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย 
จากการจ าหน่ายหนงัสือชดุ “อศัจรรยว์ดัอรุณฯ” 
เขา้กองทนุอาคเนยเ์พื่อการบรูณปฏิสงัขรณ ์

วดัอรุณราชวราราม 
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรรั์ปชั่น   

บริษัทมีเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ หลักการก ากับดูแลกิจการและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น รวมถึงระเบียบขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของประเทศไทยอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทไดด้  าเนินการตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นอย่างต่อเนื่องดงันี ้  

บริษัทมีการก าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยั่งยืน โดยบริษัทหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนติด
สินบน ตอบแทน หรือใหเ้งินแก่บุคคล เจ้าหนา้ที่รฐั หรือบริษัทหา้งรา้นใด เพื่อรบัประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมี
อิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) แก่เจ้าหนา้ที่ กรรมการ 
พนักงาน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับองคก์รของรฐัหรือองคก์รที่อยู่ในความควบคุมของรฐั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัทนีร้วมถึงการหา้มมิใหม้ีการเรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือ
ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นเพื่อประโยชนข์องตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 

บริษัทจะไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนนุกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือเป็นภยัต่อสงัคมและ
ความมั่นคงของประเทศ 

กิจกรรม “อาคเนย ์Charity Fun Fair ปี 2” 
หารายไดเ้พื่อบริจาคแก่ รพ.สต.บา้นแม่ละนา 

จ.แม่ฮ่องสอน 

 

พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน เพื่อ
สรา้งประสบการณเ์รียนรูต้รงจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ  

อาคเนยอ์าสาช่วยพี่นอ้งผูป้ระสบภยัภิบตัิ  
จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

กิจกรรม “Happy Run by Design” จดั Virtual 
Run หารายไดม้อบรถเข็นแก่มลูนิธิ พอ.สว. 

 

บริจาคโลหิตเพื่อลดภาวะขาดแคลนโลหิต
จากช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 

มอบหนา้กากอนามยัเพื่อสนบัสนนุ
การปฏิบตัิหนา้ท่ีแก่เจา้หนา้ท่ีภาครฐั 
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นอกจากนี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและสมาชิกในครอบครวัจะตอ้งไม่รบัของขวญั การสนัทนาการที่มากหรือบ่อยเกินไป 
รวมทัง้ส่ิงตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรือบริษัทหา้งรา้นอื่นที่บริษัทประกอบธุรกิจหรือจะประกอบ
ธุรกิจดว้ย เพื่อมุ่งหวงัประโยชนท์างธุรกิจกบัทางบรษิัททัง้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษัทก าหนดใหทุ้กฝ่ายงานด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ 
บริษัทไดก้ าหนดใหทุ้กฝ่ายงานจดัท าแบบประเมินความเส่ียงดว้ยตนเองเรื่องการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดรูปแบบการ
คอรร์ปัชั่นเพื่อใชป้ระเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้  ใหทุ้กฝ่ายงานรายงานขอ้มลูความเส่ียงต่อฝ่ายบริหารความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการและส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อสอบทานวิเคราะห์และจัดท ารายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อใหส้ามารถติดตามและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมพรอ้มในการรองรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

การก าหนดระเบียบปฏิบตัิในการใหแ้ละรบัของขวญั ค่ารบัรอง หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ กบับคุคลภายนอก เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบริษัทมีหลักปฏิบัติที่ชดัเจนในการปฏิบัติงาน สอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นและขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการทั้งในดา้นการรับและการให้ตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีมูลค่า
เหมาะสม และไม่มีลกัษณะที่จะน าไปสู่การใหห้รือรบัสินบน 

บริษัทส่ือสารนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง และชีแ้จงบทบาทหนา้ที่ของพนกังานในการชีเ้บาะแสกรณี
พบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่น รวมถึงการปกป้องคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และการจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือใหผ้ล
ทางลบต่อผูท้ี่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระท านั้นจะท าใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยส่ือสารไปยังกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานผ่านระบบอินทราเน็ตของบรษิัท การเชิญผูบ้รหิารของบรษิัทรบัฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหวัขอ้ 
Anti-Corruption การจดัชีแ้จงนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมพนกังานผ่าน
ทาง E-Learning ในหวัขอ้นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นพรอ้มแบบทดสอบเพื่อประเมินความรูค้วามเขา้ใจ โดยใชเ้ป็นส่ือในการ
อบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่  และใชเ้พื่อทบทวนความรูค้วามเขา้ใจของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนในเรื่องการปฏิบตัิ
เพื่อต่อตา้นคอรร์ปัชั่น โดยจะจดัใหม้ีการฝึกอบรมเป็นประจ าทกุปี  

นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีการส่ือสารนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไปยงับรษิัทย่อยอีกดว้ยส าหรบัการส่ือสารไปยงัสาธารณชนและผูม้ี
ส่วนไดเ้สียต่างๆ บริษัทส่ือสารนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซตข์องบริษัท รายงานประจ าปี และ
รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

เพื่อแสดงเจตนารมณข์องบรษิัทในการใหบ้รกิารบนหลกัธรรมาภิบาลและต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บรษิัทไดข้อความรว่มมือพนกังานส่ง e-card ไปยงัคู่คา้และลกูคา้ใหท้ราบทั่วกนั เพื่ออวยพรปีใหม่และขอความรว่มมืองด
ใหข้องขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

 

การประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC และการย่ืนค าของการรับรอง 

เมื่อเดือนกันยายน 2563 บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ ์เขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) และใน
เดือนธันวาคม 2563 บรษิัทไดส่้งแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นค าขอการรบัรองจากคณะกรรมการ CAC   
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ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีช่องทางการรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสในประเด็นเก่ียวกับความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องคก์ร โดยพนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสม์ายงับริษัทไดโ้ดยตรงที่อีเมล์  ztc@tgh.co.th (ศูนยร์บัแจง้เบาะแส) หรือศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียนของบริษัท (สาย
ด่วนรอ้งเรียน 1726) นอกจากนี ้พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือหวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายในไดโ้ดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนจากการกระท าผิด 

11. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
สามารถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจได ้ในรอบปีที่ผ่านมา หากบริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้สงัเกตระบบการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างจรงิจงั  

ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มี
นยัส าคญัเก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด นอกจากนี ้การท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนเ์ป็นการท ารายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทั่วไป มีความจ าเป็นสมเหตสุมผล และมีราคาเป็นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งกลุ่มธุรกิจไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว้ 

บริษัทมีการจดัท าแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดร้ับความร่วมมือจากผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร
ดงักล่าว เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นใหม้ีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสมกบัองคก์รได้ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีการ
ก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นกลไกลส าคญัในการบริหารและการปฏิบตัิงาน
เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน  โดยคณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระท ามีหนา้ที่
ในการก ากับดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการก ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดแูลใหบ้รษิัท
มีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง การดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน การดูแลรกัษาทรพัยสิ์น เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบเพื่อให้
เกิดการถ่วงดุล โดยส านกัตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารจดัการความเส่ียง ระบบการก ากบัดแูล
กิจการในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย     

คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัผลการประเมินผลการควบคมุภายใน
ของบรษิัท ตามกรอบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) โดยส านกัตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ครอบคลมุการควบคมุภายใน 5 ส่วน
ส าคญั ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ขอ้มลู และระบบการติดตาม   โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ  ในการดูแล
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์กฎหมายและขอ้ก าหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรพัยสิ์น
จากการทจุรติ รวมทัง้มีการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งน่าเชื่อถือ 

 ปี 2562 บริษัทไดว้่าจา้งที่ปรกึษาภายนอก ไดแ้ก่ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (“PWC”) ใน
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีแบบ Risk-Based Audit  ของ
แผนการปฏิบตัิงานบรษิัท 3 ปี  โดยในปี 2563 ส านกัตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบตัิไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

อย่างไรก็ตามในรอบปี 2563  บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 
ไดใ้หค้วามเห็นว่า ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัท ระบบควบคมุภายใน
ของบรษิัท มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
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11.2 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
สามารถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อย อนัเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจได ้ในรอบปีที่ผ่านมา หากบรษิัทและบรษิัทย่อยมีขอ้สงัเกตระบบการควบคมุภายใน ผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างจรงิจงั  

ทั้งนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มี
นัยส าคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี ้การท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นการท ารายการระหว่างกนัตามปกติธุรกิจทั่วไป มีความจ าเป็นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็นไป
ตามราคาตลาด ซึ่งกลุ่มธุรกิจไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว้ 

บริษัทมีการจดัท าแบบประเมินการควบคมุภายในทุกปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดร้บัความร่วมมือจากผูบ้ริหารในการตอบแบบประเมิน 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ริหาร
ดงักล่าว เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นใหม้ีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสมกบัองคก์รได  ้

11.3 ขอ้มูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดจ้ดัตัง้ส านกัตรวจสอบภายใน ซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรบัการตรวจสอบภายใน 
ใหม้ีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 24 กันยายน  
2562  ไดม้ีมติแต่งตั้งนายวิชาญ อัศวรังสี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน และไดเ้ขา้รบัการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผูค้วบคมุการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 

การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัท จะตอ้งไดร้บัการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายละเอียดเก่ียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ มีดงันี ้

  ชื่อ   นายวิชาญ อศัวรงัสี   

  การศกึษา  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

     บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  ประวตัิการท างาน  2553 – 2562 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

       บรษิัท ซมัมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ ากดั 

     2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน 

       บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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หนา้ที่ความรบัผิดชอบ สอบทานควบคุมการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ ์ และ เสริมสรา้ง
ความเชื่อมั่นใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสงู ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล  
มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพื่อบรหิารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ควบคมุได ้ มีการป้องกนัและ
รกัษาดแูลทรพัยสิ์นท่ีดี ความคุม้ค่าของการใชจ้่ายเงนิ  ตลอดจนรว่มก ากบัดแูลการปฏิบตัิตาม นโยบายหลกัเกณฑ ์แผนงาน 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ของบรษิัท  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง อย่างถกูตอ้ง และเหมาะสม 

11.4 หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) เพื่อสนบัสนุนบริษัทในการก ากับดูแลใหก้าร
ปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องหน่วยงาน
ก ากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพื่อใหก้ารดา
เนินงานของบรษิัทสอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ในปี 2563 นางสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่หวัหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท ไม่มี
การกระท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท.  
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12.  รายการระหว่างกัน 
12.1  บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

บคุคลหรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ที่เขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับรษิัท และบรษิัทย่อย ตามที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ขอ้ 6  

12.2  รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการระหว่างกนักับ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีการคิดตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเกณฑท์ี่ตกลงกนัตามสญัญาโดยมีเงื่อนไขต่าง  ๆ ตามปกติธุรกิจรายการระหว่างกนัของบริษัทและ
บรษิัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้และความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการระหว่างกนัในระหว่างปีของแต่ละปีมีดงันี ้

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

เบีย้ประกนัภยัรบั   1,030.98 953.54   
ธุรกิจประกันชีวติ 

  

  
บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น แดรี่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 12.11 12.74 รายการท่ีเกดิจากการรบัประกนัชีวิต

จากนติิบคุคล/บคุคลที่เก่ียวโยง ซึ่ง
ไดแ้ก่ การรบัประกนัชวีิตแบบกลุ่มจาก
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีกรรมการ หรือผู้
ถือหุน้รว่มกนั รวมถงึรบัประกนัชวีิต
จากกรรมการ ผูบ้รหิาร กลุ่มผูถื้อหุน้
ใหญ่ เป็นตน้ 

บรษิัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 6.94 2.69 
บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 6.18 13.08 
บรษิัท อตุสาหกรรมท าเครื่องแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.49 4.82 
บรษิัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 3.91 3.96 
บรษิัท นอรท์ สาธร โฮเต็ล จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.80 3.21 
บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 2.87 
ธุรกิจประกันภัย 

  

  
บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 151.72 154.59 รายการท่ีเกิดจากการรบัประกนัภยัจาก

นิติบุคคลที่เก่ียวโยง โดยจ านวนเบีย้
ประกันส่วนใหญ่มาจากการรบัประกัน

บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 32.14 20.32 
บรษิัท เบียรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 32.14 14.88 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 31.28 23.52 ประเภททรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด จาก
บริษั ทขนาด ใหญ่  ทั้ ง บ ริษั ทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิัท
จ ากัด ที่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ
หุน้ใหญ่รว่มกนั 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 27.25 17.17 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 23.29 3.58 
บรษิัท น า้ตาลทิพยก์ าแพงเพชร จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 23.24 13.34 
บรษิัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 21.26 19.58 
บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 18.58 20.47 
บรษิัท แสงโสม จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 16.86 11.69 
บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์เซลล็อกซ ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 11.70 11.38 
บรษิัท สรุาบางยี่ขนั จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 9.90 10.42 
บรษิัท เดอะ ควิเอสอาร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 9.80 11.37 
บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.22 2.97 
บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.65 0.11 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 582.52 574.77 
รายได้จากสัญญาเช่าด าเนินงาน   818.23 771.59   
บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 58.88 54.46 

 
รายการที่ เกิดจากการให้นิติบุคคลที่
เ ก่ียวโยงเช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่า
ด า เนิ นงาน  ซึ่ ง มี ก า ร เ ช่ า รถยนต์
หลากหลายประเภท เช่น  รถบรรทุก

บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 88.22 54.02 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 39.63 36.48 
บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 35.97 32.48 
บรษิัท น ารุง่โรจน ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 27.94 28.26 
บรษิัท ป้อมเจรญิ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 26.28 27.77 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บรษิัท ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 23.87 23.25 ส าหรับขนส่งสินค้า  รถยนต์นั่ งส่วน
บคุคลส าหรบัผูบ้รหิาร/พนกังาน เป็นตน้ บรษิัท น ากิจการ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 21.92 22.20 

บรษิัท ป้อมกิจ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 21.42 21.56 
บรษิัท ป้อมคลงั จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 21.33 21.16 
บรษิัท น าพลงั จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 21.20 21.08 
บรษิัท น าเมือง จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 19.47 20.13 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 412.10 408.75 
รายได้จากสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงนิ   3.50 4.07   
บรษิัท น า้ตาลทิพยก์ าแพงเพชร จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.44 2.91 รายการท่ีเกดิจากการใหบ้รษิัทและ

บคุคลที่เก่ียวโยงเชา่รถยนตแ์บบ
สญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 

บรษิัท น า้ตาลทิพยส์โุขทยั จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.82 1.05 
บรษิัท แกว้กรุงไทย จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.24 0.10 
รายได้เงนิปันผล   87.20 93.23   
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้ เวน
เจอร ์

กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือ
หน่วยลงทนุทางออ้ม 

30.70 38.02 รายการท่ีเกดิจากการรบัเงินปันผลจาก
การลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือตรา
สารทนุของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์หมราช กรรมการรว่มกนั 34.66 32.45 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรมเฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้

ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือหน่วยลงทนุ
ทางออ้ม 

11.39 14.44 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 6.17 4.11 
บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.91 2.62 
Frasers Hospitality Trust กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 1.37 1.12 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจเีนียริ่งแอนดค์อนสตรคัชั่น จ ากดั(มหาชน) กรรมการรว่มกนั - 0.48 
รายได้จากการให้บริการอืน่   - 21.91   
บรษิัท ทีซีซี คอรป์อเรชั่น จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 21.00 รายไดท้ี่เกดิจากการใหบ้รกิารเป็นท่ี

ปรกึษาดา้นการเงินและการลงทนุ บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 0.91 
ดอกเบีย้รบั   141.84 106.19   
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 60.62 56.93 รายการที่เกิดจากการรบัดอกเบีย้จาก

การลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตรา
สารทนุของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 36.60 23.13 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 24.91 11.69 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือหน่วยลงทนุ
ทางออ้ม 

14.26 9.00 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้ทางออ้มรว่มกนั 5.45 5.44 
บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - - 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงนิลงทุน   (7.86) 186.98   
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวน
เจอร ์

กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือ
หน่วยลงทนุทางออ้ม 

- 
107.98 

รายการที่เกิดจากก าไรจากการขายเงิน
ลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตราสาร
ทนุของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรมเฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้
ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือหน่วยลงทนุ
ทางออ้ม 

- 
85.75 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์หมราช กรรมการรว่มกนั - 16.21 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 0.43 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

Frasers Hospitality Trust กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 0.15 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - (0.85) 
บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั (8.84) (3.96) 
บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจเีนียริ่งแอนดค์อนสตรคัชั่น จ ากดั (มหาชน) กรรมการรว่มกนั 0.98 (18.73) 
รายได้อื่น   38.68 28.65   
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 38.68 28.65 รายการที่เกิดขึน้จากการใหบ้ริการเช่า

พืน้ท่ี ค่าปรบัจากสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 
และอื่นๆ 

ค่าสินไหมทดแทน   148.40 (89.38)   
บรษิัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเ์ชยีล พรอ็พเพอรต์ี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 23.54 16.07 

รายการที่เกิดจากการบันทึกส ารองค่า
สินไหมทดแทนที่ เกิดขึ ้นจากความ
เสียหายของบริษัทผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นนิติบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 22.16 14.51 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 17.44 3.52 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 13.75 10.35 
บรษิัท แกรนด ์ยนูิตี ้ดเีวลล็อปเมนท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 12.52 5.51 
บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์เซลล็อกซ ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 12.30 - 
บรษิัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 9.15 3.43 
บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 7.79 4.64 
บรษิัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 7.60 2.57 
บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 6.30 -229.39 
บรษิัท โออิชิ ราเมน จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 5.19 5.18 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บรษิัท แอสเสท เวิรด ์เวกซ ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.80 4.74 
บรษิัท อตุสาหกรรมท าเครื่องแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.09 - 8.01 
บรษิัท เทอราโกร เฟอรต์ิไลเซอร ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 1.01 11.23 
บรษิัท แอสเสท เวิรด ์รีเทล จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.76 2.03 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.00 64.24 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ   405.13 481.01   
บรษิัท ซารา่ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารส าคญัของ

บรษิัทย่อย 
405.13 469.03 รายการที่เกิดจากค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ

ใหก้บัที่น าส่งเบีย้ประกนัวินาศภยั 
บรษิัท มิลเลนเนี่ยม อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารส าคญัของ

บรษิัทย่อย 
- 11.98 

ต้นทนุทางการเงนิ   90.23 111.91   
The Southeast Group International Limited กรรมการรว่มกนั (เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

จนถึงวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561) 
90.23 111.91 ค่าธรรมเนียมส าหรบัการค า้ประกนั

กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   22.57 47.88   
บรษิัท สยามประชาคาร จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 27.44 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแก่บริษัทที่

เก่ียวขอ้งกัน เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์
ค่าบรกิารที่เก่ียวกบัเทคโนโลยี เป็นตน้ 

บรษิัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 17.95 19.82 
บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั  กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.62 0.62 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

เบีย้ประกันภัยค้างรับ   206.27 321.06   

บรษิัท วนั แบงค็อก จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 54.66 70.94 

ยอดคงเหลือของเบีย้ประกันภยัคา้งรบั 
จากการรับประกันชีวิตและประกัน
วิ น าศภัยจากบุคคลและบริษั ทที่
เก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 33.03 26.82 

บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 9.53 15.64 

บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.20 4.84 

บรษิัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.42 14.80 

บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.36 - 

Frasers Property Australia Pty Limited กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.28 - 

บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.24 0.40 

บรษิัท อตุสาหกรรมท าเครื่องแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.24 - 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.10 0.58 

บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.08 0.11 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั (4.45) (4.21) 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 107.58 191.14 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าด าเนินงาน   81.38 78.36   

บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 10.26 12.41 ยอดคงเหลือของลกูหนีต้ามสญัญาเชา่
ด าเนินงานท่ีเกิดจากการใหเ้ช่ารถยนต์
แก่บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 7.91 7.30 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.03 3.50 

บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 3.46 3.06 

บรษิัท ป้อมเจรญิ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.27 2.44 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 53.45 49.64 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ   21.60 24.86   

บรษิัท น า้ตาลทิพยก์ าแพงเพชร จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 13.16 16.24 ยอดคงเหลือของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
การเงินที่เกิดจากการใหเ้ช่ารถยนตแ์ก่
บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัท น า้ตาลทิพยส์โุขทยั จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.30 5.85 

บรษิัท แกว้กรุงไทย จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.14 2.77 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย ์   6,433.71 5,668.73   

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 1,887.36 1,901.72 ย อ ด ค ง เ ห ลื อ ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
หลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นบรษิัทเก่ียวขอ้งกนั บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 1,345.17 872.54 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 1,328.27 1,052.89 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรมเฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้

ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือหน่วยลงทนุ
ทางออ้ม 

725.42 567.80 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวน
เจอร ์

กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือ
หน่วยลงทนุทางออ้ม 

503.53 626.54 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์หมราช กรรมการรว่มกนั 403.60 379.90 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้ทางออ้มรว่มกนั 188.94 189.61 

Frasers Hospitality Trust กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 51.42 69.21 
บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจเีนียริ่งแอนดค์อนสตรคัชั่น จ ากดั 
(มหาชน) กรรมการรว่มกนั - 8.52 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้น   14.41 -   
บรษิัท บิก๊ซี เซอรว์ิสเซส จ ากดั บรษิัทรว่มคา้ 14.41 - บรษิัทย่อยมีการใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษัทรว่ม 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยอ์ื่น   38.65 61.23   

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 17.68 18.86 ยอดคงเหลือจากการใหบ้รกิารเชา่พืน้ท่ี 
ค่าปรบัจากสญัญาเชา่ด าเนินงาน 
ดอกเบีย้คา้งรบัจากการลงทนุ และอื่นๆ 
กบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 8.33 5.93 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.61 4.97 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้ทางออ้มรว่มกนั 2.01 2.01 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรมเฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้

ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มถือหน่วยลงทนุ
ทางออ้ม 

1.81 0.10 

บรษิัท อาคเนยร์ว่มทนุ จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 0.36 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่นๆ กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.21 29.01 

ส ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย   144.92 624.04   

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 17.35 1.74 ยอดคงเหลือของส ารองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
ซึ่ ง เกิดจากการรับประกันชีวิตและ
ประกนัวินาศภยัจากบรษิัทและบคุคลที่
เก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์เซลล็อกซ ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 12.30 2.99 

บรษิัท บิก๊ซี ซูปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 9.10 23.13 

บรษิัท แกรนด ์ยนูิตี ้ดเีวลล็อปเมนท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 8.67 7.92 

บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 5.43 1.46 

บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 5.17 2.86 
บรษิัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเ์ชยีล พรอ็พเพอรต์ี ้แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 4.05 16.98 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 3.85 7.73 

บรษิัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.81 7.47 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอียดรายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บรษิัท อตุสาหกรรมท าเครื่องแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 2.09 1.20 

บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 1.02 485.39 

บรษิัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 0.21 7.70 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่นๆ กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 72.87 57.47 

หนีส้นิอื่น   101.81 91.65   
บรษิัท ซารา่ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารส าคญัของ

บรษิัทย่อย 
49.40 64.20 ยอดคงเหลือจากคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานและค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย 
กบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั The Southeast Group International Limited กรรมการรว่มกนั (เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

จนถึงวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561) 
42.59 17.96 

บรษิัท สยามประชาคาร จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั - 8.82 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่นๆ กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มรว่มกนั 9.82 0.67 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทและบรษิัทในกลุ่มบรษิัทเป็นรายการท่ีเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัท มีเงื่อนไข
การคา้ทั่วไป ค านึงถึงผลประโยชนข์องคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายและอา้งอิงกับราคาตลาดในลกัษณะเดียวกันกับรายการระหว่างกันของ
บริษัทและบริษัทในเครือ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
และบรษิัทในกลุ่ม มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป ค านึงถึงผลประโยชนข์องคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายและอา้งอิงกบัราคาตลาดในลกัษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในลกัษณะเดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สญัญาอกัฝ่ายมี
สถานะเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) 

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อยนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ทัง้นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าวได ้

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันนั้นตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทจะจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ก่อนน าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษัท 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อใหม้ั่นใจว่าการท ารายการนัน้เป็นไปตามเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน
ต่อสาธารณชนใหม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 

(ก) การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีมี่เงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัท ไดอ้นุมตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยง
กันที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไประหว่างบรษิัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์และ/
หรือ สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าการท ารายการดงักล่าวมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม  

ทัง้นี ้บริษัท จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
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(ข) การท ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและใหค้วามเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ต่อไป ทั้งนี ้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันที่
อาจจะเกิดขึน้ บริษัทจะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการดงักล่าวเพื่ อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ โดยที่ผูท้ี่อาจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการท า
รายการดงักล่าว เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

รายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการตามธุรกิจปกติ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนท ารายการ
กบับคุคลภายนอก  

โดยการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และ
บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี   
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ส่วนที ่3 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด ที่น าเสนอใชข้อ้มลูจากงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 2562 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ทัง้นี ้ที่ผ่านมาในรายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบรษิัท 
 
งบแสดงฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายไดจ้ากธุรกจิหลกัรวม                 22,598                 22,359                   28,143  

ก าไรจากเงินลงทนุ                      550                       1,206     1,229  

รายไดอ้ื่น                       151                          598                          450  

รวมรายได้              23,299                    24,163                    29,822  

ตน้ทนุทางตรง               (19,423)                   (20,690)                   (25,081) 

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน                  (2,336)                     (2,430)                     (2,580) 

ค่าใชจ้า่ยอื่น                     (609)                        (670)                        (711) 

รวมค่าใช้จ่าย           (22,368)               (23,790)                 (28,372) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                      931                          373                       1,450  

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้                     (192)                         (97)                        (427) 

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด                  739                        276                      1,023  
 
 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

รวมสินทรัพย ์                 92,562                  91,782                87,510  

รวมหนีสิ้น                    78,693                     76,381                     74,375  

ส่วนของผูถื้อหุน้                    13,869                     15,401                     13,135  

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้                 92,562                  91,782                  87,510  
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้           4.98       2.12      7.76  ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของบรษิทั

ใหญ่ / รวมส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์          0.79       0.34   1.29  ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของบรษิทั

ใหญ่ / รวมสินทรพัยเ์ฉล่ีย 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้         5.74       4.99    5.78  รวมหนีสิ้น / รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        0.96        0.97    0.97  รวมสินทรพัยห์มนุเวียน / รวมหนีสิ้น 

อตัราก าไรสทุธิ       3.13        1.25     3.48  ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของบรษิทั
ใหญ่ / รวมรายได ้

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานขัน้ตน้ต่อ
ยอดขาย 

 14.69         12.20       14.61  ก าไรจากการด าเนินงานขัน้ตน้ / รวม
รายได ้

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้        3.08     1.81  3.92  ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงิน
ได ้/ ตน้ทนุทางการเงิน 

 
หมายเหต ุ:  บรษิัทไดเ้ปิดเผยงบการเงินท่ีไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิทัแลว้ ผ่านระบบเปิดเผย

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564  
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) (“TGH”) 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 
สรุปเหตกุำรณส์ ำคัญในรอบปี 2563 

• การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บรษิัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สญัญาเช่า ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง มี
ดงันี ้
 

 
 

• บริษัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากัด (RDD) บริษัทย่อยที่ TGH ถือหุน้เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ ท าการ
เขา้ซือ้หลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุน้สามญัทัง้หมดของ บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
(INSURE) เพื่อด าเนินการตามแผนการขจดัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) จากกรณีที่ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของ TGH มีการถือหุน้ในบรษิัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนั  
 
โดยเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 RDD ไดร้บัหุน้ของ INSURE จากการเขา้ท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ี่สมบูรณแ์ลว้เป็น
จ านวน 7,506,358 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 75.06 โดยบริษัทไดช้ าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดใหก้บัผูแ้สดงเจตนาขายเป็น
จ านวนเงินทัง้หมด 262.72 ลา้นบาท หรือ 35 บาทต่อหุน้ 
 
รายการดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัเนื่องจากบรษิัทและ INSURE อยู่ภายใตก้ารควบคมุสงูสดุ
โดยกลุ่มผูถื้อหุน้เดียวกนัทัง้ก่อนและหลงัการรบัโอนกิจการทัง้หมด  

 
  

ผลกระทบของส่วนของผู้ถอืหุ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 5,915                     (16,897)                  

เพิม่ขึน้ (ลดลง) เนือ่งจาก

การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ

การจดัประเภทเครือ่งมอืทางการเงนิ 305                       (297)                      

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ (13)                        10                         

การบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงและตราสารอนุพนัธ์ 103                       18                         

ภาษเีงนิไดท้ี่เกีย่วขอ้ง (81)                        45                         

การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือ่ง สญัญาเช่า - สุทธภิาษี -                        -                        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 6,229                     (17,121)                  
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• เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทไดถ้กูปรบั โดยครอบครวัสิรวิฒันภกัดีไดข้ายหุน้สามญัรวมทัง้สิน้
จ านวน 562,207,942 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.75 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทใหแ้ก่บริษัท ผลมั่นคง
ธุรกิจ จ ากัด และบริษัท อาคเนยแ์มเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของครอบครวัสิริวัฒนภักดี โดยการปรบั
โครงสรา้งการถือหุ้นข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออ านาจการควบคุมบริษัท นโยบายการด าเนินธุรกิจ โครงสรา้งของ
คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร 
 

• มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานรอบ 11 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 451.26 ลา้นบาท 
โดยก าหนดใหว้นัท่ี 26 มกราคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิไดร้บัเงนิปันผล (Record Date) และวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์
2564 เป็นวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

 
ภำพรวมอุตสำหกรรม ปี 2563 
 
อุตสำหกรรมประกันชีวิต 
ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิต (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย) ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา มีเบีย้ประกันรบัรวม 600,206    ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 2 จากปี 2562 และมีเบีย้ประกันภยัรบัรายใหม่ 158 ,238 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 จากปี 2562 โดยที่อาคเนย์
ประกนัชีวิตมีเบีย้ประกนัภยัรบัรวม 8,345 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากปี 2562 และมีเบีย้ประกนัรบัรายใหม่ 5,057 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 7.6 จากปี 2562  ทั้งนีอ้าคเนยป์ระกันชีวิต มีส่วนแบ่งการตลาดเบีย้ประกันภัยรบัรายใหม่ รอ้ยละ 3 อยู่ในล าดบัที่ 9 ของ
อตุสาหกรรม ซึ่งปรบัตวัสงูขึน้กว่าปี 2562  ที่มีส่วนแบ่งการตลาดของเบีย้ประกนัภยัรบัรายใหม่  อยู่ในล าดบัท่ี 11 
 
อุตสำหกรรมประกันภัย 
ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย (ที่มา: ส านักงานอัตราเบีย้ประกันวินาศภัย  สมาคมประกันวินาศภัย)  ในรอบปี 2563 มีเบีย้
ประกนัภยัรบัโดยตรงรวม 254,377 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 3.9  จากปี 2562  โดยมีปัจจยัหลกัมาจากผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ การอุปโภคและการลงทุนของภาครฐัที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ท าใหป้ระกนัภยัเบ็ดเตล็ด
เติบโตเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 9.17 โดยเฉพาะในกลุ่มประกนัสขุภาพที่มีเบีย้ประกันภยัรบัเติบโตถึงรอ้ยละ 45.94   โดยที่อาคเนยป์ระกันภยั
มีเบีย้ประกันภยัรบัโดยตรงรวม 10,495 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 และมีส่วนแบ่งการตลาดของเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงอยู่ที่รอ้ย
ละ 4.1 อยู่ในล าดบัท่ี 6 ของอตุสาหกรรม ซึ่งปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2562 ที่ผ่านมา ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ล  าดบั 8   
 
อุตสำหกรรมรถยนต ์
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต ์ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหย้อดขายรถยนตต์ลอดปี 2563 ลดลงกว่า
รอ้ยละ 20 โดยรถยนตน์ั่งมีการหดตวัของยอดขายสงูถึงรอ้ยละ 31 และรถเพื่อการพาณิชยล์ดลงรอ้ยละ 15 (ที่มา: ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา)  ถึงแมว้่าภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์จะไดร้บัผลกระทบอย่างมากในปี 2563 ท่ีผ่านมา แต่อาคเนยแ์คปปิตอล ยงัคง
ครองความเป็นผูน้  าในตลาดรถเช่าองคก์ร เป็นอนัดบั 1 โดยมีรถใหเ้ช่า ณ สิน้ปี 2563 จ านวนกว่า 22,000 คนั  
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ผลประกอบกำรส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

 
 
ก ำไรสุทธ ิ
 ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 463 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มา
จากก าไรจากธุรกิจประกันชีวิต 724 ลา้นบาท ธุรกิจประกันภัย 195 ลา้นบาท ในขณะที่ธุรกิจการเงินมีขาดทุน 162 ลา้นบาท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
 
  

หน่วย : ลา้นบาท

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2563 ปี 2562 % เปล่ียนแปลง

รายไดจ้ากธุรกจิหลกัรวม 22,598      22,359      1.07%

ก าไรจากเงนิลงทุน 550          1,206        (54.39%)

รายไดอ้ืน่ 151          598          (74.75%)

รวมรายได้ 23,299       24,163       (3.58%)

ตน้ทุนทางตรง (19,423)     (20,690)     (6.12%)

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (2,336)       (2,430)       (3.87%)

ค่าใชจ่้ายอืน่ (609)         (670)         (9.10%)

รวมค่าใช้จา่ย (22,368)      (23,790)      (5.98%)

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 931          373          149.60%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (192)         (97)           97.94%

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 739            276            167.75%

อตัราสว่นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายได ้ - OPEX Ratio 10.03% 10.06% (0.03%)

อตัราก าไรสทุธ ิ- Net Profit Margin 3.17% 1.14% 2.03%

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.97 0.40         142.50%
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รำยได้ 
 
รำยได้แยกตำมกลุ่มธุรกิจ 

 
 
รายไดจ้ากธุรกิจประกันชีวิต ลดลง 1,131 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลง

ของก าไรจากการขายเงินลงทุน  เนื่องจากสภาวะตลาดทุนที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่งผลใหม้ีการ
ปรบัตวัลดลงของ SET INDEX ตลอดปี 2563 จาก 1,579 จดุ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1,449 จดุ ณ สิน้ปี 2563   
 
 รายไดจ้ากธุรกิจประกันภัย  ลดลงจ านวน 214 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2 จากปี 2562 ซึ่งมาจากการลดลงของเบีย้
ประกันภยัที่ถือเป็นรายไดส้ทุธิ จ านวน 1,032 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการปรบัสดัส่วนการเอาประกนัภยัต่อของการประกนัภยั
รถยนตเ์พิ่มขึน้ในปี 2563 ประกอบกับมีการลดลงของรายไดจ้ากเงินลงทุนจ านวน  196 ลา้นบาท เนื่องจากภาวะตลาดหุน้ที่ต กลง
อย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างไรก็ตามการปรบัสดัส่วนการเอาประกันภยัต่อเพิ่มขึน้ และการบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทนที่ดีขึน้ใน
ระหว่างปี ส่งผลใหบ้รษิัทมีรายไดจ้ากค่าบ าเหน็จรบัจากการประกนัภยัต่อเพิ่มขึน้ ประมาณ 1,070 ลา้นบาท  
 
 รายไดจ้ากธุรกิจการเงิน  เพิ่มขึน้จ านวน 629 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายรถยนตท์ี่หมดสัญญาเช่า
เพิ่มขึน้จ านวน 408 ลา้น เนื่องจากมีการขายรถยนตม์ือสองไดเ้พิ่มขึน้กว่า 1 ,200 คนัจากปีที่ผ่านมา  และมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่ารถ
องคก์รเพิ่มขึน้ 195 ลา้นบาท จากการท่ีบรษิัทมีรถยนตใ์หเ้ช่าเพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 760 คนั  
 
ต้นทุนทำงตรง 
 ตน้ทุนทางตรงส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 1,267 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6  มีผลมาจากการลดลงของตน้ทุนการ
ไดม้าของธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต ประมาณ 575 ลา้นบาท และ 458 ลา้นบาท ตามล าดบั  และการบริหารจดัการสินไหม
ทดแทนที่ดีขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์ โดยมีค่าสินไหมทดแทนสทุธิลดลงอย่างมากถึง 789 ลา้นบาท  ทัง้นีต้น้ทนุทางตรง
จากธุรกิจใหเ้ช่ารถยนต ์สูงขึน้จ านวน 343 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา และค่าซ่อมบ ารุงรถยนตท์ี่สูงขึน้จากจ านวน
รถยนตใ์หเ้ช่าที่เพิ่มขึน้ และตน้ทนุขายรถยนตม์ือสองเพิ่มขึน้ 503 ลา้นบาท จากจ านวนรถยนตท์ี่ขายไดเ้พิ่มสงูขึน้  นอกจากนีบ้รษิัท
มีตน้ทนุทางการเงินลดลงประมาณ 60 ลา้นบาท  
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ค่ำใช้จ่ำย 
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานลดลงจ านวน 94 ลา้นบาท  จากการควบคมุค่าใชจ้า่ยในชว่งที่เกิดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท า

ใหบ้รษิัทสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวกบัการเดินทางใหล้ดลงได ้  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
 
สินทรัพย ์

• สินทรพัยล์งทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 766 ลา้นบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.2 จาก    61,902 ลา้น
บาท เป็น 62,668 ลา้นบาท  

 
สินทรพัยล์งทนุรวมเพิม่สงูขึน้ ส่วนใหญ่มาจากสินทรพัยล์งทนุของธุรกจิ
ประกนัชีวติ  โดยที่ในระหวา่งปีบรษิัท มีการปรบัพอรต์เงินลงทนุ โดยเปล่ียน
ประเภทเงินลงทนุจากตราสารทนุ มาเป็นตราสารหนีม้ากขึน้ เพื่อบรหิาร
ความเส่ียงของเงินลงทนุใหเ้หมาะสม ในสภาวะตลาดทนุที่มีความผนัผวน 
เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  
 
เงินใหกู้ย้ืม ลดลงเนื่องจากไดร้บัช าระคืนเงินกูย้ืม โดยที่บรษิัทไม่ไดม้ีการ
ขยายการใหสิ้นเชื่อในระหวา่งปีมากนกั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 % เปล่ียนแปลง

สนิทรพัยล์งทุน (รวมเงนิสด) 62,668                   61,902                   1.24%

สนิทรพัยอ์ืน่ๆ 29,894                   29,880                   0.05%

รวมสินทรพัย์ 92,562                       91,782                       0.85%

หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั 54,656                   52,534                   4.04%

หนี้สนิอืน่ๆ 24,037                   23,847                   0.80%

รวมหน้ีสิน 78,693                       76,381                       3.03%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 13,869                   15,401                   (9.95%)

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 92,562                       91,782                       0.85%
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หนีส้ิน 

• หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 2,312 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 จาก 76,381 ลา้นบาท เป็น 78,692 ลา้นบาท  
 

หนีสิ้นที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากหนีสิ้นสัญญาประกันชีวิต ที่เพิ่มสูงขึน้จาก
เงินส ารองเบีย้ประกนัชีวิต   
 
หนีสิ้นสญัญาประกนัภยัลดลงจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายของค่า
สินไหมเบ็ดเตล็ดขนาดใหญ่เมื่อสิน้ปี 2563  
 
เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้เป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อสนบัสนุนการประกอบ
ธุรกิจในกลุ่มบรษิัท  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

• ส่วนของผูถื้อหุน้ของ TGH ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 13,870 ลา้นบาท และ 15,402 
ลา้นบาท ตามล าดบั การลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากการปรบั
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ จ านวน 2,374 ลา้นบาท  ทัง้นีก้  าไรสะสมเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรบัปีจ านวน 739 ลา้นบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

- นายอภิชยั บญุธีรวร - 
(นายอภิชยั บญุธีรวร) 

กรรมการ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าว
ถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ จัดท า
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคมุดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทได้
มอบหมายใหน้ายฐากร ปิยะพนัธ ์เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนายฐากร ปิยะพนัธ์ 
ก ากบัไว ้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม .                                                  . 

2. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม .                                                  . 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ 
   

นายฐากร ปิยะพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร .                                                  . 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

นายเจริญ สิริวัฒนภกัด ี
อาย ุ76 ปี  
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- ปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการบรกิารและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัครสิเตียน 
- ปรญิญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สวุรรณภมูิ 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี BJC/2547 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

29 มิถนุายน 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี บรหิารธุรกิจ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด ์คอรป์อเรช่น ัจ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี โฮลดิง้ส ์(2519) จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ 
2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท สิรวินา จ ากดั 
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2549 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แลนด ์จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
2515 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี คอรป์อเรช่น ัจ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท สรุาบางยี่ขนั จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อธิมาตร จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอส.เอส.การสรุา จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท แก่นขวญั จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เทพอรุโณทยั จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เบียรช์า้ง จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท น า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  International Beverage Holdings (China) Limited 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ InterBev Investment Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- * 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- คู่สมรสคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี (รองประธานกรรมการ) 
- บิดาของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) และ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 
- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 

  
*ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั ซึ่งถือหุน้บริษัท 338,444,024 หุน้ (รอ้ยละ 45) และบริษัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งถือหุน้ใน
บริษัท 236,126,778 (รอ้ยละ 31.40)  

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานกุารบรษิัท  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภกัด ี
อายุ 77 ปี  
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัพะเยา 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ตะวนัออก 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี BJC/2547  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561 รองประธานกรรมการ บรษิัท เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2563 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี บรหิารธุรกิจ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซซีี โฮลดิง้ส ์(2519) จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 
2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท สิรวินา จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี แลนด ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บรษิัท เบยีรท์ิพย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากดั 
2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร คนท่ี 1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
2515 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท ธนภกัดี จ ากดั 
2541 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บรษิัท มงคลสมยั จ ากดั 
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2541 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท กาญจนสิงขร จ ากดั 
2529 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เบยีรช์า้ง จ ากดั 
2559 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท น า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากดั 
2534 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท แสงโสม จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เฟ่ืองฟอูนนัต ์จ ากดั 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage Holding Limited 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage (UK) Holding Limited 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage (China) Holding Limited 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ   มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราชนครนิทร ์
ปัจจบุนั กรรมการ    มลูนิธิรามาธิบด ี
ปัจจบุนั กรรมการ    ศิรริาชมลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ    มลูนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
ปัจจบุนั กรรมการ    มลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 
ปัจจบุนั กรรมการ    คณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผูใ้หโ้ลหิตแห่งสภากาชาดไทย 
ปัจจบุนั กรรมการ     มลูนิธิศาลาเฉลิมกรุง 
ปัจจบุนั กรรมการ   มลูนิธิ แอสเสท เวิรด ์เพื่อการกศุล 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- * 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- คู่สมรสนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) 
- มารดาของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
- มารดาของ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 
- มารดาคู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 

 
*ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั ซึ่งถือหุน้บริษัท 338,444,024 หุน้ (รอ้ยละ 45) และบริษัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งถือหุน้ในบริษัท 
236,126,778 (รอ้ยละ 31.40) 
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นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
อายุ 63 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาเอก การเงิน, University of Pittsburgh 
- ปรญิญาโท การเงิน, WVA University 
- ปรญิญาตรีการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

-  Director Certification Program  (DCP) รุน่ท่ี 3/2543  
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

11 กรกฎาคม 2561 รองประธานกรรมการ บรษิัท เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
9 สิงหาคม 2562 กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์(มหาชน) 
2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมม่ี- 
การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมม่ี- 
 

นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี  
อายุ  45 ปี 

 

วุฒิการศึกษา / การอบรม  
- ปรญิญาวิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส)์ จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
- ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
- ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการพฒันาชมุชน จากมหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงิน  จากมหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน    

11 กรกฎาคม 2561 กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานกุารบรษิัท  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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9 สิงหาคม 2562 กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2563-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
มิถนุายน 2563-ปัจจบุนั  กรรมการอิสะ บรษิัท ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชชิง่ จ ากดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ยนูเิวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
มกราคม 2551 – ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ เบยีรโ์ค ลิมิเตด็ (จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทในประเทศสิงคโปร)์ 
มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
กมุภาพนัธ ์2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบยีรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบรหิาร  บรษิัท จีเอ็มเอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ ากดั 
ตลุาคม 2559 – ปัจจบุนั  ผูบ้รหิารสงูสดุ สายพฒันาความเป็นเลิศ  บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
มีนาคม 2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ไทมส ์พบัลิชชิ่ง ลิมิเต็ด 
กมุภาพนัธ ์2556 – ปัจจบุนั กรรการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ อินเตอรเ์บฟ อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ด 
กนัยายน 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
กรกฎาคม 2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อเดลฟอส จ ากดั 
กนัยายน 2546 – ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ อินเตอรเ์นชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิส้ ์ลิมิเต็ด 
ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบรษิัททีซซี ี

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- บตุรของนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  
  (รองประธานกรรมการ) 
- พี่นอ้งของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานกุารบรษิัท  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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นางกลุภัทรา สิโรดม  
อายุ 64 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาเอก การเงิน University of Pittsburgh, U.S.A.  
- ปรญิญาโท การเงิน West Virginia University, U.S.A.   
- ปรญิญาตรีการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

-  Director Certification Program (DCP) 0/2543 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
-  Advance Audit Committee Program  29/2552 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

9 สิงหาคม 2562 กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
28 กมุภาพนัธ ์2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561 กรรมการอิสระ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บรษิัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2537 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั (มหาชน 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ ประธานกรรมการ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ เหรญัญิก สมาคมธุรกจิเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิสยามกมัมาจล 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สภามหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ สภาวิทยาลยัเซาธอ์ีสทบ์างกอก 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิศาสตราจารยส์งัเวียน อินทรวชิยั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมม่ี- 
การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 
 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานกุารบรษิัท  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ 
อายุ 74 ปี  
คุณวุฒิการศึกษา การอบรม 

- ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines 
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 127/2553 สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย 
- Company Secretary Program รุน่ท่ี 18/2549 สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุน่ท่ี 32/2553 สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

30 มกราคม 2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ  จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจดัการทรพัยสิ์น ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี-     
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานกุารบรษิัท  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์  

อายุ  66 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 103/2556 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน    

11 กรกฎาคม 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

28 กมุภาพนัธ ์2562 กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิทั เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

30 มกราคม 2563 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมม่ี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี 
อายุ  67 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา - หลกัสตูรนกับรหิารการพฒันาระดบัสงู รุน่ท่ี 7 (นิดา้) 
- หลกัสตูรบรหิารงานต ารวจชัน้สงู รุน่ท่ี 16 
- หลกัสตูรนกับรหิารงานยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 6 ส านกังานอยัการสงูสดุ 
- ปรญิญาบตัรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.รุน่ท่ี 45) 
- ปรญิญานิติศาสตรม์หาบณัฑิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญานิติศาสตรบ์ณัฑิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 17/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 8/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุน่ท่ี 14/2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ท่ี 30/2549 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน    

11 กรกฎาคม 2561 กรรมการอิสระ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
28 กมุภาพนัธ ์2562 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ลีซ อิท จ ากดั (มหาชน) 
2542-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากดั (มหาชน) 
2542-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท เอสทีพี แอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท วนั พาวเวอร ์จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมม่ี- 
การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์   

อายุ 57 ปี 
 

วุฒิการศึกษา / การอบรม -     ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัมิสซูรี สหรฐัอเมรกิา 
-     ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 155/2555  
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
9 สิงหาคม 2562-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)             
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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2556 – ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอรส์ เซ็นเตอรพ์อยต ์ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 
2554- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 2 บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เทพนมิิตร ธนากร (2001) จ ากดั 
2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โปรเช็กเกอร ์จ ากดั 
2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฌารม์ คอรป์ เซอรเ์คิล จ ากดั 
2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการลงทนุ / กรรมการบรหิาร

ความเส่ียง บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  / ประธานกรรมการลงทนุ / กรรมการบรหิาร

ความเส่ียง บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท แผ่นดนิธรรม พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เอเชียติก๊เฮาส ์จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท พฒันบวรกิจ 4 จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยร์ว่มทนุ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัยสิ์ร ิ3 จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัยสิ์ร ิ5 จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ศนูยว์ิชาการอาคเนย ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท สวนศิลป์ พฒันา 1 จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โอเอชซเีอชโอ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท อาคเนยแ์อดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บิก๊ซี เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั 
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2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  
- คู่สมรสของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์กรรมการ 
- คู่สมรสของบตุรของนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และ 

คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี (รองประธานกรรมการ)   
  
นางอาทนัินท ์พีชานนท ์  
อายุ  48 ปี 

 

วุฒิการศึกษา / การอบรม -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  อิมพเีรียลคอลเลจ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
-  ปรญิญาโท วิทยาศาสตรก์ารบรหิาร มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
-   ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 3/2562 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561 กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561 กรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
2537-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรเชก็เกอร ์จ ากดั 
2537-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แผ่นดินธรรม พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊เฮาส ์จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ทีซซีี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท พฒันบวรกิจ 4  จ ากดั 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานกุารบรษิัท  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

162 

2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพิม่ทรพัยสิ์ร ิ3 จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพิม่ทรพัยสิ์ร ิ5 จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สวนศิลป์พฒันา 1 จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โอเอชซีเอชโอ จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ  จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทวีพฒันทรพัย ์จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร   

-  บตุรของ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และ คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  
    (รองประธานกรรมการ)   
-  คู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
-  พี่นอ้งของ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 

 

นายสมชัย สัจจพงษ ์  
อายุ 59 ปี  
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาเอก Ohio State University สหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาโท Ohio State University สหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ท่ี 3 ส านกังานศาลรฐัธรรมนญู 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 2 ปี 2552 สถาบนัวิทยาการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสตูรวฒุิบตัรการกากบัดแูลกจิการสาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล (Regulator) รฐัวิสาหกิจและองคก์าร

มหาชน ปี 2554 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ 3 ปี 2556 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
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163 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 75/2006  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  -ไมม่-ี 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทนุ บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสโซฟิน จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรเชก็เกอร ์จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั  
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี รีเทล จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 
นายอภชิัย บุญธีรวร  
อายุ 66 ปี  
วุฒิการศึกษา / การอบรม -     ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์มหาลยัวชิินตนั 

-     ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
-     ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 12/2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 17/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 53/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุน่ท่ี 8/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 9/2563 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน     

29 มิถนุายน 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
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2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
2563-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์ แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊สเ์ฮาส ์จ ากดั 
2554-ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2554-ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร  กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2554-ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
2552-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิาร ของบรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีด ารงต าแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายฐากร ปิยะพนัธ ์(1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นางสาวรุง้ทอง จินตมาลากิจ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายกลยทุธแ์ละทรานสฟ์อรเ์มชนั 
3. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นายไตรรงค ์บตุรากาศ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 

  

หมายเหต ุ (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายฐากร ปิยะพันธ์ ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

  

นายฐากร ปิยะพันธ ์  
ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 1 พฤศจกิายน 2563 
อายุ 49 ปี  
วุฒิการศึกษา / การอบรม - Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA 

- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 17 (ปี 2556) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน 

1 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

5 พฤศจกิายน 2563-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการลงทนุ  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

5 พฤศจกิายน 2563-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการลงทนุ  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 

5 พฤศจกิายน 2563-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
1 ธันวาคม 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
1 ธันวาคม 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นางสาวรุ้งทอง  จินตนมาลากจิ 
ต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายกลยทุธแ์ละทรานฟอรเ์มชั่น 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง ตลุาคม 2562  

อายุ 49 ปี   

วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ  University of North Carolina 
- ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
ตลุาคม 2562–ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายกลยทุธแ์ละทรานฟอรเ์มชั่น 
พฤษภาคม 2561 – มิถนุายน 2562 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร Luxasia (Siam) Company Limited 
กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

นางสาวอรวรรณ  วรปัญญา 
ต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง กรกฎาคม 2561  
อายุ 57 ปี   
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, Campbell University สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
กมุภาพนัธ ์2563-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2561-กนัยายน 2562 รองประธานกรรมการ บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดีแอล เอ็นจิเนยีริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั 
กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายไตรรงค ์ บุตรากาศ 
ต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง กรกฎาคม 2561  
อายุ 51 ปี   
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท Finance, International University, Japan 

- ปรญิญาตรีการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 

มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2558–ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โฟรส์ปนู จ ากดั 
2560–ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เจ็นเทิล แอนด ์เนเชอรลั จ ากดั 

กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 
นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท ์
ต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง กรกฎาคม 2561  
อายุ  46 ปี   
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตรี BBA (Accounting) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 

2552-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2561-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊สเ์ฮาส ์จ ากดั 
2561-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560 CFO บรษิัท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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3. เลขานุการบริษทั 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตัง้นางสาวสภุาภรณ ์โรจนอมรชยั ด ารงต าแหน่งแลขา
นุการบริษัท และต่อมาที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้นางสาวชวนัธร ม่วงมี ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 โดยใหม้ีผลวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 
โดยเลขานุการ บริษัทที่คณะกรรมการแต่งตัง้เป็นผูท้ี่คณะกรรมการเห็นสมควรว่ามีคณุสมบตัิ  มีความรู ้ความสามารถและประสบการณท์ี่ 
เหมาะสม โดยมีการก าหนดคณุสมบตัิ และอ านาจหนา้ที่ไวอ้ย่างชดัเจน ดงันี ้

1) ให้ข้อมูลและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และขอ้บังคับของบริษัท และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบัติอย่างถูกตอ้ง  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนด
กฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการและผูบ้รหิาร 

2) ติดตามและดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งตามระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3) สรุปรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของบรษิัท และของคู่
สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคลที่กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร คู่สมรสหรือ
ผูท้ี่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผูจ้ดัการ และผู้บริหารดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักล่าวต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

4) ติดตามและดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้พึง
ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

5) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารส าคญั ดงัต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) ทะเบียนผูถื้อหุน้ 
(ค) หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
(ง) หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
(จ) รายงานประจ าปีของบรษิัท 

6) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนังสือรบัรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พ รอ้มทั้งจัดส่งส าเนา
ใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้  

7) สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ รวมทัง้ผลกัดนัใหบ้รษิัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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นางสาวชวนัธร ม่วงม ี
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัเลขานกุารบรษิัท   
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง สิงหาคม 2563  
อายุ 39 ปี   
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตรี มนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
-  Advances for Corporate Secretaries Program ปี 2563 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Company Secretary Program (CSP 72/2559) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่ท่ี 28 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
มิถนุายน 2562–กรกฎาคม 2563 ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานกุารบรษิัท บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2562  ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานกุารองคก์ร            บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายเลขานกุารบรษิัท บรษิัท กลัฟ์ เจพี จ ากดั 
กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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4. ผู้ควบคุมการท าบัญชขีองบริษทั 

นางพชร อัมพรไพศาลกิจ 
ต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง มีนาคม 2562  
อายุ 38 ปี   
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
กรกฎาคม 2561–กมุภาพนัธ ์2562 ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท ชารป์ โซล่าร ์โซลชูั่น เอเชยี จ ากดั 
เมษายน 2559–มิถนุายน 2561 ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
ตลุาคม 2558–มนีาคม 2559 ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายบญัชี บรษิัท อีไล ลิลล่ี เอเซีย อิงค ์จ ากดั (สาขาประเทศไทย) 
กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2   
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทและบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 รายชื่อกรรมการ  TGH SELIC SEIC TIC SECAP 
1.  นายเจรญิ สิรวิฒันภกัด ี X     
2.  คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี O     
3.  นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม O     
4.  นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ // O O  O 
5.  นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ // // //  // 
6.  นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี // O O  O 
7.  นางกลุภทัรา สิโรดม /     
8.  นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ / / /  / 
9.  นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ / / /  / 
10.  พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี / / /   
11.  นายสมชยั สจัจพงษ ์ //   X  
12.  นายอภิชยั บญุธีรวร // IV IV  IV 
13.  นายสนิท วรปัญญา  X X  X 
14.  นางกติติยา  โตธนะเกษม  // //   
15.  นายฐากร  ปิยะพนัธ ์  IV IV  IV 
16.  นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์  / /  / 
17.  นายไตรรงค ์ บตุรากาศ    //  
18.  นายอานนท ์ชนไมตร ี    //  
19.  นายมหทัธนะ อมัพรพิสิฏฐ ์    IV  
20.  นางภฤตยา สจัจศิลา    //  
21.  นายธัชพล โปษยานนท ์    /  
22.  นายสชุาติ เดชอิทธิรตัน ์    /  
23.  นายปนาย ุศิรกิระจา่งศร ี    /  

 
หมายเหต ุ:  X = ประธานกรรมการ   O = รองประธานกรรมการ / = กรรมการอิสระ  // = กรรมการ 
 IV = กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  V = กรรมการตรวจสอบ ///= ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดแูลและปฏิบัติงาน 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดไ้ดม้ีมติแต่งตัง้นายวิชาญ อัศวรงัสี เป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

เนื่องจากมีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน และไดเ้ขา้รบัการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผูค้วบคมุการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ทัง้นี ้การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัท จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิขอผูด้  ารงหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ดงันี ้

นายวิชาญ อัศวรังสี   
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง กนัยายน 2562  
อายุ  47 ปี   
วุฒิการศึกษา / การอบรม - บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2562-ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน  บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2553–2562 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน    บรษิัท ซมัมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จ ากดั 
กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

2. หัวหน้างานงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทไดจ้ัดให้มีหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนบริษัทในการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ อาทิ  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัดูแลส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพื่อใหก้ารดาเนินงานของบริษัทสอดคลอ้งกับกฎ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ในปี 2563 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีการกระท าผิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท. (ขอ้มูลประวัติหัวหนา้งานก ากับดูและการปฏิบัติงานปรากฎตาม
เอกสารแนบ 1) 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
กลุ่มบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินราคาสินทรพัยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกทุก 3 ปี นบัแต่วนัที่มีการประเมินราคาครัง้ล่าสดุ 
ซึ่งใชห้ลกัเกณฑป์ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทยก าหนด ผูป้ระเมิน
ราคาอิสระภายนอกใชเ้กณฑร์าคาตลาดส าหรบัมลูค่ายตุิธรรมของที่ดิน ซึ่งมีลกัษณะทั่วไปอนัพึงจะมีขอ้มลูราคาซือ้ขายเปรียบเทียบ
จากทรพัยสิ์นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และใชว้ิธีมลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธิ ส าหรบัอาคารซึ่งมีลกัษณะเฉพาะเพื่อประกอบธุรกิจกลุ่ม
บรษิัท ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัยส์ทุธิจากภาษีเงินไดถ้กูบนัทึกในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาในส่วนท่ีเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ั่วไป สรุปไดด้งันี ้

 
     ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม ่
 2563  2562  เมื่อขอ้สมมติฐานเปล่ียน 
(ก) สาขา      
 ที่ดิน      
 ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท) 3,188 – 650,000  3,188 – 650,000  มลูค่ายตุิธรรมเพิม่ขึน้ 
     (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 
 อาคาร      
 ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท) 800 - 8,000  800 - 8,000  มลูค่ายตุิธรรมเพิม่ขึน้ 
     (วิธีมลูค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ 
     หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 
(ข) ส านกังานใหญ่      
 ที่ดิน      
 ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท) 2,000,000  2,000,000  มลูค่ายตุิธรรมเพิม่ขึน้ 
     (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 
     ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม ่
 2563  2562  เมื่อขอ้สมมติฐานเปล่ียน 
 อาคาร      
 ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท) 26,373  26,373  มลูค่ายตุิธรรมเพิม่ขึน้ 
     (วิธีมลูค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ 
     หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 

 

มูลค่าย ุต ิธรรมดงักล่าวเป็นมลูค่าย ุต ิธรรมของที ่ดินและอาคารที ่ม ีการประเมินราคาครัง้ล่าส ุดในปี 2563 ส ุทธิดว้ย 
ค่าเส่ือมราคาสะสมที่ค  านวณถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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เอกสารแนบ 5  

 

▪ รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
▪ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
▪ รายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
▪ รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบรษิัท และงบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบตัิอยู่ในประเทศ
ไทย  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวัง และประมาณการที่ดีที่สดุในการจัดท า 
รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์  งบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตที่เป็นอิสระ จึง
สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจรงิ โปรง่ใส่ และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไวซ้ึ่ง
ทรพัยสิ์นของบรษิัท ตลอดจนป้องกนัมิใหเ้กิดความเส่ียงจากการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรื่องนีป้รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และสามารถให้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

( นายเจรญิ  สิรวิฒันภกัดี ) 
ประธานกรรมการ 

( นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์) 
ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่   

นางกุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมี นายวิชาญ อศัวรงัสี ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใหค้วามส าคญักับการ
ก าหนดโครงสรา้งและกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ การสอบทานใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการบรหิาร
ความเส่ียงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมทั้งสิน้ 7 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย เพื่อเสนอขอ้มลูที่มีสาระส าคญัจากการตรวจสอบงบการเงิน การใหข้อ้คิดเหน็
และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์โดยผลจากการประชมุในแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบ
ทกุครัง้  สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้งันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย
รายไตรมาส และประจ าปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต โดยประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารสายงาน
บญัชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มลูประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี และการประมาณการทางบญัชีที่
ส  าคญั ค าอธิบาย การวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท รวมทัง้ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของ
ผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ั่นใจว่าการจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลกัการบญัชีที่
รบัรองทั่วไป มีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและเป็นประโยชนก์ับผูใ้ชง้บการเงิน โดยผูส้อบบญัชีไดส้อบ
ทาน และตรวจสอบแลว้ ใหค้วามเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการควบคุมภายในร่วมกับผู้
ตรวจสอบภายใน อย่างนอ้ยทกุไตรมาส เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยเห็นว่าบรษิัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม มีการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และซึ่งสอดคลอ้งกับ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท  
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญักับระบบการควบคมุภายใน โดยในปี 2563 ไดม้ีการประชุมกบัผูบ้ริหารเพื่อติดตามผล
การแกไ้ขป้องกนัเพื่อใหก้ารควบคมุภายในมีประสิทธิผล 

ส่วนการก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบตัิงานตาม

แผน ผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน รวมทัง้การรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจ าปีของบริษัทย่อย การปฏิบตัิตาม

นโยบาย ระเบียบบริษัทที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลด

ขอ้ผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต เพื่อใหม้ั่นใจว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของบรษิัท 
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3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทาน ก ากับดูแลและไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่มีสาระส าคญั ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้
มั่นใจว่า ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส สมเหตุผล และปกป้องผลประโยชนข์องบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยไดป้ฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

4. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย การก ากบั
ดแูล และจรรยาบรรณของบรษิัท เพื่อใหก้ารก ากบัดแูล ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปรง่ใส มีจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นต่อผู้
ถือหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายว่าบรษิัท ไดด้  าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทขออนมุตัิที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในปี 2563 โดยผูถื้อหุน้มีมติแต่งตัง้บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยนาย
โชคชยั งามวุฒิกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ นายชาญชยั  สกุลเกิดสิน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 
และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4208 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามส าคัญดา้นการก ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่าง

ต่อเนื่อง ไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างอิสระโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และความระมัดระวงัรอบคอบ การใหค้วามเห็นในเชิงสรา้งสรรคเ์พื่อเป็น

ประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบรษิัทมีความถกูตอ้งเชื่อถือได ้มี

การเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอ มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

 

 

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(นางกลุภทัรา สิโรดม) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 5      บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

178 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน นายผดุงเดช อินทรลกัษณ ์และนายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการ และมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่ง
หน่ึงโดยมีนางสาวชวนัธร ม่วงมี ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบัติหนา้ที่  โดยมีการประชุมรวมทั้งสิน้ 3 ครัง้ และไดร้ายงานผลการ
ประชมุใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ ทัง้นีส้รุปสาระส าคญัที่ไดป้ฏิบตัิในปี 2563 ดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑแ์ละกฎบัตร 
• ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีในการสรรหากรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
• ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
• ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การพัฒนากรรมการ 
• จดัใหม้ีการประเมินตนเองของกรรมการและกรรมการชดุย่อยเพื่อสะทอ้นภาพของการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการไดอ้ย่าง เหมาะสมและเพียงพอ 
• น าเสนอแผนการอบรมกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2564 เพื่อการพฒันาส่งเสรมิความสามารถและประสบการณใ์หก้บักรรมการ 

การสรรหา 
• คัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 
• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพิ่มเติมจ านวนกรรมการบรษิัทจาก 12 คนเป็น 16 คน โดยท าการสรรหาและพิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการโดย

เสนอชื่อ (1) นายฐากร ปิยะพันธ์ (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (3) นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ และ (4) นายวัชรา ตันตริยานนท ์ และ
น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการเสนอชื่อนายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้ 

การพิจารณาค่าตอบแทน 
• น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถว้น ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ อย่างเต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชนโ์ดยรวมต่อบรษิัท และผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 

 

 ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 

นายโยธิน  พิบลูยเ์กษตรกจิ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทจ านวน 4 ท่าน โดยมีนายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม เป็นประธาน
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  นางกุลภทัรา สิโรดม และนายสมชยั สจัจพงษ์ เป็นกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
โดยมีนางสาวรจนา อดุมทองกอ้น ผูจ้ดัการ ส านกัเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล    

คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 มีการ
ประชุมรวมทั้งสิน้ 2 ครัง้ โดยไดร้ายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้สามารถสรุปสาระส าคญัที่ได้
ปฏิบตัิในปี 2563 ดงัต่อไปนี ้

• เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์CGR Checklist ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) โดย
ไดต้ิดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทไดด้  าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑข์อง 
CGR Checklist  

• รบัทราบหลกัเกณฑ ์AGM Checklist จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย และเห็นชอบใหบ้ริษัทด าเนินการเพื่อใหไ้ปตามหลกัเกณฑ์
ของ AGM Checklist และไดต้ิดตามผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ 

• พิจารณาทบทวนนโนบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท และนโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลของบรษิัท ประกอบดว้ยบคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทมีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสามารถอทุิศเวลาใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของตน 

 
 

ในนามของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
 
 

(นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม) 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

จึงไดแ้ต่งตัง้บุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ยบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นายสมชยั สจัจพงษ์   กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์   กรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารบรหิารความเส่ียงไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตและความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัท ซึ่งระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบรหิารความเส่ียงโดยรวมของบรษิัทและบรษิัทในกลุม่
ธุรกิจ ซึ่งตอ้งครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ที่ส  าคญั รวมไปถึงก าหนดระดบัความเส่ียงที่บรษิัทยอมรบัได ้(Risk Appetite) ส าหรบัการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้หมาะสม  

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และก ากับดูแลปริมาณ
ความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม   

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิตาม
นโยบายที่ก าหนด 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและ
หลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียงที่ก าหนด และแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละ
ก ากบักิจการทราบในส่ิงที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียงที่ก าหนด 

5. พิจารณาอนุมตัิหลกัเกณฑ ์ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลั่นกรองนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียง 
เพื่อขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

6. ก ากบัดแูลการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ในปี 2563 นี ้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยมีเนือ้หาที่ส  าคญัในการประชมุดงันี ้ 

1. ความเส่ียงที่เกิดจากการลาออกของพนกังานในบรษิัทย่อย 
2. การเตรียมความพรอ้มในการคงอัตราส่วนเงินกองทุนใหเ้พียงพอ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั ของบรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
3. การติดตามความคืบหนา้แผนการกระจายการถือหุน้รายย่อย และแผนการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ บริษัท อินทรประกันภยั 

จ ากดั (มหาชน)  
4. การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบใหม่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับระบบ
ควบคมุภายในและแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

 

 ในนามของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 
 

(พลต ารวจเอก เจตน ์มงคลหตัถี) 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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