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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ประวัตคิวามเป็นมา 
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561  ตามแผน

ปรับโครงสร้างกิจการเพ่ือประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยภายหลงัการปรับโครงสร้าง
กิจการของบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“TIC”) จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึง่จะประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั
ดงัเดิม   

และเน่ืองจากบริษัทจะมีการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เครืออาคเนย์ จ ากัด (“SEG”) ดงันัน้ ในการประกอบ
ธุรกิจ บริษัทจะมีการน าข้อมูลท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท  เช่น นโยบาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการจัดการ    
การก ากบัดแูลกิจการ เป็นต้น มาปรับใช้ส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท   

 

วิสัยทศัน์ พันธกจิ และค่านิยม   
วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะเป็นบริษัทประกนัและการเงินอนัดบัหนึง่ในใจของทกุคน โดยการเป็นผู้น าด้านระบบเครือข่ายสินค้า
และบริการท่ีครบวงจร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่ชีวิต ทรัพย์สินของลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า รวมถึงจะพัฒนาธุรกิจให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ทัง้ในตลาดและในใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า  
ผู้บริโภค คูค้่า พนัธมิตรทางธุรกิจ และสงัคมโดยรวม 

พันธกจิ 

มุง่มัน่ท่ีจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยพลงัสร้างสรรค์และยัง่ยืน เพ่ือก้าวสู่การเป็นสถาบนัประกนัและการเงินชัน้น า โดยขยาย
ช่องทางการตลาด รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย เป่ียมไปด้วยความคุ้ มครองท่ีคุ้มค่า ครอบคลุม
อย่างครบวงจร เพ่ือเป็นหนึง่ในใจลกูค้า 

ค่านิยม 

ACT SD : 

Accountability  :  ไม่ท าแค่เสร็จ แต่ส าเร็จด้วย 

Companionship  :  คู่คดิทีเ่ข้าใจ และพึง่พาได้ 

Trustworthiness  :  น่าเช่ือถือ จริงใจ ไว้ใจได้ 

Synergy  :  1+1 = 11 

Dynamic  :  พัฒนาไม่หยุดย้ัง สร้างสรรค์ไม่หยุดน่ิง 
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การเปล่ียนแปลง และพฒันาการที่ส าคัญ 

ธุรกิจของ SEG เร่ิมต้นตัง้แต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งบริษัทประกนัภยัต่างชาติจ านวนมากได้ปิดกิจการ  โดยละทิง้
ความคุ้มครองของคนไทย คณะผู้ก่อตัง้อาคเนย์จึงมีปณิธานในการจัดตัง้บริษัทประกันของคนไทยเพื่อดูแลลกูค้า   คนไทยในทุก
สภาวการณ์ และก่อตัง้บริษัทประกนัภยัโดยได้รับอนญุาตจากทางราชการให้ด าเนินกิจการเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้ช่ือ 
“บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั” ซึง่ถือเป็นจดุเร่ิมต้นของธุรกิจในกลุม่อาคเนย์   

 
ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

2489 ก่อตัง้ “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด” โดยคณะผู้ ก่อตัง้ 7 ท่าน ได้แก่ หลวงด ารงดุริตเรข ,  
พระยาปรีชานสุาสน์, นายรองสนิท โชติกเสถียร, หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล, พระองค์เจ้าภาณพุนัธ์ 
ยคุล, นายพยพั ศรีกาญจนา และนายเทียน เหลยีวรักวงศ์ 

2543 ก่อตัง้ “บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั2000 จ ากดั” (ภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั 
จ ากดั”) ส าหรับด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั และเปลี่ยนช่ือจากบริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั เป็น 
“บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั” ส าหรับด าเนินธุรกิจประกันชีวิต เพื่อแยกบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัให้ชดัเจน 

2547 SEG ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

2555 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั และบริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

2561 SEG ยื่นข้อเสนอการด าเนินธุรกิจร่วมกันกับ TIC โดยการจัดตัง้บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดจาก TIC และรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer) จาก SEG 

2562 บริษัท  เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (SEG) เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แทน
หุ้นสามญัของบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIC) เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 หลงัจากการ
ปรับโครงสร้าง TIC ให้เป็นบริษัทโฮลดิง้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
และการด าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง TIC และอาคเนย์ คอร์เปอเรชั่น (ช่ือเดิม เครืออาคเนย์)  โดย
ภายหลงัการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ SEG จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ 1) ธุรกิจ
ประกนัชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“SELIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัซึ่งก่อให้เกิดก าไรหลกั 2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) (“SEIC”) และบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“TIC”) และ 3) ธุรกิจลีซซิ่ง ผ่านบริษัท 
อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั (“SECAP”) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 5 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้ของบริษัท เป็นดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหต ุ: 1 ร้อยละของรายได้รวมของ SEG 

 
บริษัทมีการลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ได้แก่  
1) ธุรกิจประกนัชีวิต ผา่นบริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“SELIC”)  

2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ( “SEIC”) และบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) (“TIC”) 

3) ธุรกิจลีซซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“SECAP”), บริษัท สินบวัหลวงลิสซิ่ง จ ากดั, บริษัท สินบวั
หลวงแคปปิตอล จ ากดั, บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ ากดั และบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ ากดั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการ 
งบการเงนิส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

รายได้จากธุรกิจประกนัชีวิต 9,963.52 41.97 16,178.79 56.24 11,552.42 51.52 7,364.00 44.62 
รายได้จากธุรกิจประกนัภยั 8,441.14 35.56 8,117.74 25.09 6,963.84 31.06 5,449.49 33.02 
รายได้จากธุรกิจลีซซิ่ง 3,539,27 14.91 3,845.55 13.37 2,880.92 12.85 2,808.20 17.02 
รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ 0.30 - 1.07 0.00 0.29 0.00 0.80 0.00 
รายได้อ่ืน 1,795.89 7.56 1,679.24 5.63 1,024.26 4.57 881.30 5.34 
รวม 23,740.13 100.00 29,822.39 100.00 22,421.73 100.00 16,503.79 100.00 
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2. ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
ธุรกจิประกันชีวิต 

กลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจประกันชีวิต และมีธุรกิจการลงทุนตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศก าหนด 

1) ประกันชวีิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 
เป็นการประกนัชีวิตรายบคุคลท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัขัน้ต ่าตัง้แต ่50,000 บาทขึน้ไป จ านวนเงินเอาประกนัภยัขึน้อยูก่บั

ความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภยัของแตล่ะบคุคล โดยอตัราค่าเบีย้ประกนัขึน้อยู่กบัระดบัความเสี่ยงของบคุคล เช่น อาย ุเพศ 
อาชีพ เป็นต้น ความคุ้มครองและระยะเวลาในการช าระเบีย้ประกนัภยัขึน้อยู่กบัแบบของการประกนัแต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี 
หรือจนผู้ เอาประกนัภยัมีอายคุรบอายใุดอายหุนึ่งที่ก าหนดไว้   โดยอาจมีงวดการช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 
เดือน หรือรายเดือน การท าประกนัชีวิตประเภทนีผู้้ เอาประกนัจะได้รับผลประโยชน์หลกัคือ ความคุ้มครองและการออมทรัพย์ อีกทัง้
เบีย้ประกนัชีวิตบางรายการยงัสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาได้ตามที่กฎหมายก าหนด โดยประกนัชีวิตสามญัแบบ
ตา่งๆ จะมีสดัสว่นผลประโยชน์ของความคุ้มครองและการออมทรัพย์ตา่งกนัออกไป ประกนัชีวิตสามญัมีลกัษณะแบบประกนั ดงันี  ้

 แบบตลอดชพี (Whole Life Insurance) 
แบบประกนัชีวิตที่ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกนัภยัให้กบัผู้ รับผลประโยชน์เมื่อผู้ท าประกันเสียชีวิต หรือ จ่ายเงินเอา

ประกันให้แก่ผู้ เอาประกันในกรณีที่ผู้ เอาประกันมีชีวิตอยู่ในวนัที่กรมธรรม์ครบก าหนดสญัญา ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดวนัครบอายุ
สญัญาเมื่อผู้ เอาประกันภยัมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี และเป็นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้นผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ และได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยทัว่ไปแบบประกันแบบตลอดชีพจะ
ก าหนดการช าระเบีย้ประกันภยัตลอดชีพ แต่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยัลงเพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของลกูค้า เช่น 15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอาย ุ60 ปี โดยกรมธรรม์จะมีลกัษณะหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า เช่น
กรมธรรม์ส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือบคุคลในวยัท างาน เป็นต้น โดยมีทัง้รูปแบบกรมธรรม์ประกนัหลกัและกรมธรรม์เสริม เช่น 
กรมธรรม์คุ้มครองโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรง 

 แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 
 แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภยัให้แก่ผู้ รับประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้ เอาประกนัภยั

เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภยั โดยทัว่ไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรืออายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบ
ประกนัลกัษณะนีม้ีจุดเด่นที่อตัราเบีย้ประกันภยัต ่า รวมถึงให้ความคล่องตวัจากระยะเวลาสญัญาที่สัน้ อีกทัง้บางผลิตภณัฑ์มีการ
ช าระเงินคืนเป็นสดัสว่นร้อยละของจ านวนเงินเอาประกนัภยัอีกด้วย 

 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 
แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ เอาประกันภัย เมื่อผู้ เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
ประกนัภยั ซึง่อาจมีทางเลอืกการช าระเบีย้ประกนัภยัหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของ
สญัญาประกนัภยั เช่น การจ่ายคืนเงินตามสดัสว่นของเงินเอาประกนัระหว่างช่วงการช าระเบีย้ประกัน หลงัจากครบระยะเวลาการ
ช าระเบีย้ประกนั หรือเมื่อครบอายกุรมธรรม์ รวมถึงการช าระเงินเอาประกนัคืนในบางกรณี  ท าให้แบบประกนันีเ้ป็นแบบประกนัชีวิต
สามญัที่เพิ่มผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 
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 แบบบ านาญ (Pension หรือ Annuity Insurance) 
การประกนัชีวิตแบบเงินได้ประจ า เหมาะส าหรับผู้ที่คาดว่าจะยงัชีพและมีอายยุืนยาว เป็นการประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองการ

สญูเสยีทางเศรษฐกิจ อนัเนื่องมาจากการสญูเสียรายได้เมื่อมีอายมุากขึน้หรือเมื่อพ้นวยัท างาน บริษัทประกนัชีวิตจะจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งเท่ากนัอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู้ เอาประกนัชีวิตทกุเดือนหรือทกุปี นบัแต่ผู้ เอาประกันชีวิตเกษียณอาย ุหรือมีอายคุรบ 55 ปี 60 ปี 
หรือ 65 ปี เป็นต้น แล้วแตเ่ง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้ เอา
ประกนัชีวิตที่จะเลอืกซือ้ จดุเด่นผลติภณัฑ์กลุม่นีค้ือมีระยะเวลาการจ่ายเบีย้ค่อนข้างสัน้เมื่อเทียบกบัประกนัชีวิตตลอดชีพ รวมถึงให้
เงินบ านาญสม ่าเสมอพร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทัง้ก่อนและระหว่างรับเงินบ านาญ และยงัสามารถน าเบีย้ประกนับ านาญไป
ลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติมจากเบีย้ประกันชีวิตทัว่ไปตามที่กฎหมายก าหนดอีกด้วย  

 แบบช าระเบีย้ประกันครัง้เดียว (Single Premium) 
การประกนัชีวิตแบบผู้ เอาประกนัช าระเบีย้ประกนัเพียงครัง้เดียวเมื่อครัง้แรกเข้า โดยผู้ เอาประกนั จะได้รับความคุ้มครองชีวิต

กรณีเสยีชีวิตและรับเงินจ่ายคืนระหวา่งสญัญาตามสดัสว่นของจ านวนเงินเอาประกนั รวมถึงคืนเบีย้ประกนัที่ท าการช าระครัง้แรกเมื่อ
ครบอายสุญัญากรมธรรม์ ซึ่งจะมีระยะเวลาคุ้มครองแตกต่างกนัไป เช่น 10 ปี หรือจนกว่าอายจุะถึงตามที่กรมธรรม์ก าหนด เหมาะ
ส าหรับผู้ที่มีเงินทนุในการช าระเบีย้ครัง้เดียว หรือผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมกบัได้รับผลตอบแทนจากเงินออม  

 

2) ประกันชวีิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 
ประกันกลุ่มเป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้ เอาประกันชีวิตร่วมกันตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของ

พนกังานบริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐบาล และเอกชนจัดให้กับลกูจ้างหรือสมาชิก โดยมี
หลกัการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทัง้หมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจ านวน เงินเอา
ประกนัภยั โดยจะค านวณออกมาเป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัเพียงอตัราเดียว และจะใช้กบับคุคลทกุคนในกลุม่นัน้ และเนื่องจากประกนั
กลุม่มีค่าใช้จ่ายในการรับประกนัหลายๆ อย่างต ่าลง จึงเป็นผลดีและมีสว่นท าให้เบีย้ประกนัภยัรวมโดยสว่นใหญ่ต ่ากว่าการประกัน
ชีวิตรายบคุคล โดยปกติกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่จะเป็นสญัญาปีต่อปีซึ่งต้องเก็บเบีย้ทกุปี ยกเว้นกรมธรรม์ที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจ
ช าระเบีย้เพียงครัง้เดียวตลอดระยะเวลาคุ้มครองก็ได้ โดยปกติประกันชีวิตกลุม่จะคุ้มครองไปถึงอุบตัิเหตุ ทพุพลภาพ สขุภาพ และ    
ทนัตกรรมด้วย จุดเด่นของประกันชีวิตกลุ่มคือรองรับความต้องการที่หลากหลายและยืดหยุ่นตามงบประมาณขององค์กร อีกทัง้
ครอบคลมุด้วยเครือขา่ยโรงพยาบาลมากกวา่ 250 แหง่ทัว่ประเทศ 

 

3) ประกันชวีิตธุรกิจสถาบนั 
เป็นการประกนัชีวิตที่บริษัทพฒันาขึน้เพื่อให้บริการแก่สถาบนัการเงินหรือองค์กร เพื่อวตัถปุระสงค์ในการคุ้มครองความเสีย่ง

ของเงินที่ให้กู้ ยืมในกรณีผู้ขอกู้ เสียชีวิตหรือทพุพลภาพ (Credit Life Insurance) เช่น กรมธรรม์แบบคุ้มครองสินเช่ือ (Mortgage 
Insurance) ทัง้นี ้รวมถึงการให้ความคุ้มครองประกนัชีวิตเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีของการฝากเงินด้วย หมายถึงแบบประกนัชีวิต
ที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงภายในระยะเวลาเอาประกันภยัด้วยจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัที่ลดลงรายงวด 

ธุรกจิประกันวินาศภัย  
บริษัทประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั และมีธุรกิจการลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัประกาศก าหนด โดยมีประเภทการรับประกนัภยั ดงันี ้
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1) การรับประกันภยัโดยตรง 
เป็นการรับประกนัภยัผา่นตวัแทน นายหน้าบคุคลธรรมดา นายหน้านิติบคุคล สถาบนัการเงิน และลกูค้าโดยตรง ซึ่งแบ่งแยก

ตามประเภทการประกนัภยัได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
ให้ความคุ้มครองความเสยีหายตอ่สิง่ปลกูสร้าง เช่น บ้าน ที่พกัอาศยั ส านกังาน หรือโรงงาน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า 

หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสวา่งหรือประโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยั ความเสยีหายเนื่องจากภยัเพิ่มพิเศษ เช่น ภยั
ลมพาย ุภยัยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัเนื่องจากน า้ ภยัเปียกน า้ ภยัเนื่องจากไฟฟ้า ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ภยัระเบิด ภยั
จากการจลาจล การนดัหยดุงาน และภยัอื่นๆ รวมถึงบางกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลมุด้านความเสียหายต่อสิ่งของ
เคร่ืองใช้ภายในอาคาร ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิสว่นบคุคล คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้ รวมถึงคา่เช่าที่พกัชัว่คราว  

 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึน้กับสินค้าและ/หรือตวัเรือ ตัง้แต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางตามเง่ือนไขความ

คุ้มครองแต่ละประเภท โดยการประกันภยัการขนส่งสินค้ารวมไปถึงการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบก ทัง้ไปใน
ประเทศจากโรงงานหรือโกดังไปยังจุดหมายปลายทางหรือไปยังท่าเรือ ท่าอากาศยาน หรือด่านชายแดน และระหว่าง
ประเทศทัง้การน าเข้าสนิค้าและการสง่ออก ซึง่ประกนัภยัการขนส่งของอาคเนย์นัน้ครอบคลมุเง่ือนไขการสง่ออกและน าเข้าที่
หลากหลาย เช่น Cost, Insurance and Freight, Carriage and Insurance Paid, Free on Board  หรือ Delivered Duty 
Paid เป็นต้น โดยจะคุ้มครองภยัที่หลากหลายไม่ว่าความเสียหายเกิดจากอคัคีภยั ภยัระเบิด ยานพาหนะเสียหาย สญูหาย 
และอื่นๆ 

 การประกันภัยยานยนต์ (Motor Insurance) 
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 การประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั (Compulsory Motor Insurance) 
การประกนัภยัรถยนต์ที่ถกูบงัคบัโดยบญัญัติแห่งกฎหมาย หรือที่นิยมเรียกว่า พ.ร.บ. เพื่อความคุ้มครองต่อ
การสญูเสียของชีวิต ทพุพลภาพ ความบาดเจ็บทางร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนัของบุคคล
ผู้ประสบภยัจากรถยนต์ 

 การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance) 

การประกนัภยัที่เกิดขึน้โดยสมคัรใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ โดยมิได้เกิดจากการถกูบงัคบั
ตามบทบญัญตัิของกฎหมายแตอ่ยา่งใด สามารถแบง่ความคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดงันี ้

ประเภท 1 : ให้ความคุ้ มครองความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจ ารถยนต์ การ
บาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ หรือการเสยีหายตอ่ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก 

ประเภท 2 : ให้ความคุ้มครองต่อการสญูหายของรถยนต์หรือไฟไหม้เท่านัน้ และคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายส าหรับการเสยีชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 

ประเภท 3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความ
เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก 

ประเภท 4 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอกเทา่นัน้ 
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ประเภท 5 : ให้ความคุ้ มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ 
เนื่องจากการชนกบัยานพาหนะทางบก 

ทัง้นี ก้ลุ่มธุร กิจประกันวินาศภัยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่หลากหลาย ส าหรับรถยนต์  
แต่ละประเภท ยี่ห้อ และรุ่น เพื่อความเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า เช่น
ประกันภัยส าหรับรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ยุโรปและน าเข้า รถยนต์อีโค่คาร์ รถตู้  หรือการคุ้ มค รอง
เฉพาะเจาะจงกรณีน ารถยนต์ซอ่มแซมศนูย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนัน้ 

 การประกันภัยเบด็เตล็ด (Miscellaneous Insurance) 
เป็นการประกันภยั ที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอคัคีภัย การประกันภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัย

รถยนต์ ซึ่งการประกันภยัเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ที่นอกเหนือจาก 3 
ประเภทแรก โดยสามารถแบง่ได้ ดงันี ้

 การประกันภยัที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล เช่น 
 การประกนัภยัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล (Individual Personal Accident Insurance) 

คุ้มครองการเสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทัง้ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์การ
ชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยใน อันเนื่องจากผู้ เอาประกันภัยประสบ
อบุตัิเหตตุามข้อก าหนดในเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภยั โดยผลิตภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ส าหรับวยัท างานท่ีเป็นพนกังานประจ า วยัท างานท่ีประกอบธุรกิจสว่นตวั เด็กเลก็ หรือผู้สงูอายุ 

 การประกนัภยัอบุติัเหตเุดินทาง (Travel Accident Insurance) 

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทัง้ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากผู้ เอา
ประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการ
เดินทางที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั 

 การประกนัภยัโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 

คุ้มครองการเกิดโรคมะเร็งเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งทกุชนิด ทุกระยะ ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนของเงินเอาประกันภัย รวมถึงคุ้ มครอง
คา่ใช้จ่ายในการรักษาและผา่ตดั คา่ชดเชยรายได้ และคา่ปลอบขวญั 

 

 การประกันภยัที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น 

 การประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สิน (Accidental and Property Damage Insurance) 

คุ้มครองตวัอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เคร่ืองจักร รวมถึงสต๊อกสินค้า อนัมีผลจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัระเบิด  
ภยัอากาศยาน ภยัจากควนั ภยัน า้ทว่ม ฯลฯ 

 การประกนัภยัโจรกรรม (Burglary Insurance) 

คุ้ มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ เอาประกันภัย อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์โดย
บคุคลภายนอกและความเสยีหายตอ่ตวัอาคารท่ีเก็บทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยั 

 การประกนัภยัการเสีย่งภยัทกุชนิด (All Risk Insurance) 

คุ้มครองความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภยัอนัเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยั 

 

 การประกนัภยักระจก (Plate Glass Insurance) 
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คุ้มครองการแตกหกัของกระจกอนัเกิดจากอบุตัิเหต ุที่ไม่ได้ระบไุว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น 
กระจกส านกังาน ห้องโชว์ กระจกประต ู

 การประกนัภยัส าหรบัเงิน (Money Insurance) 

คุ้มครองความสญูเสียเงินสด เช็ค พนัธบตัร ธนาณตัิ หรือทรัพย์สินอื่นๆ จากการชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ การ
โจรกรรมเงินจากตู้นิรภยัหรือ ห้องนิรภยัที่อยู่ในสถานที่เอาประกัน หรืออยู่ในระหว่างการขนสง่รวมถึงความ
เสยีหายตอ่ตู้นิรภยั หรือห้องนิรภยัของผู้ เอาประกนั 

 การประกนัภยัแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลกัทรัพย์ หรือ 
อบุตัิเหตอุนัเกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก 

 

 การประกันภยัที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เชน่ 

 การประกนัภยัการเสีย่งภยัทกุชนิดของผูร้บัเหมา (Contractors All Risks Insurance) 

คุ้มครองความเสยีหายตอ่งานก่อสร้างเนื่องจากภยัธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสญูเสียของ
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ ในระหว่างการก่อสร้าง หรืออาจรวมถึงร ะยะเวลา
บ ารุงรักษาและขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดงักลา่ว 

 การประกนัภยัการติดตัง้เคร่ืองจกัร (Erection All Risks Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายต่อเคร่ืองจักรที่ก าลงัติดตัง้ หรือก าลงัทดสอบเดินเคร่ืองจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ 
ระเบิด ประมาท และภยัจากอุบัติเหตุอื่นๆ และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
เนื่องจากการติดตัง้เคร่ืองจกัร 

 การประกนัภยัหม้อก าเนิดไอน ้าและถงัอดัความดนั (Boiler & Pressure Vessel Insurance) 

คุ้มครองความเสยีหายของหม้อน า้จากการระเบิด ยบุแฟบ เนื่องจากแรงอดัภายในหรือแรงดนัภายนอก และ
ความคุ้มครองนีข้ยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 

 การประกนัภยัเคร่ืองอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 

คุ้มครองความเสยีหายของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์ที่ใช้เพื่อบนัทึกข้อมลูอนั
เนื่องจากอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้โดยเฉียบพลนั นอกจากนีย้งัครอบคลมุถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้อนัเกิดจากการใช้
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื่นที่น ามาทดแทนเคร่ืองที่ได้รับความสญูเสยี 

 การประกนัภยัเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and Equipment Insurance) 

คุ้มครองเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการก่อสร้าง อนัมีผลมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า โจรกรรม การออกแบบผิดพลาด รวมถึง
อบุตัิเหตอุื่นๆ และภยัธรรมชาติ 

 การประกนัภยัเคร่ืองจกัร (Machinery Breakdown Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดโดยฉบัพลนัของเคร่ืองจกัรอนัเนื่องจากการหลอ่ หรือการใช้วสัดุที่ไม่มีคณุภาพ
ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องในการติดตัง้ การระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลดัวงจร พายหุรือ
เหตอุื่นใดซึง่มิได้ระบยุกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั 

 

 การประกันภยัที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย เช่น 

 การประกนัภยัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
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คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอกที่มิได้เป็นลกูจ้าง หรือบคุคลภายในครอบครัวของผู้ เอาประกนัภยั อนัเกิดขึน้โดยอบุตัิเหตจุาก
การประมาทเลนิเลอ่ของผู้ เอาประกนัภยั 

 การประกนัภยัความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance 

(Practitioners)) 

คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อ ในการประกอบ
วิชาชีพของแพทย์ ซึง่ท าให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสยีชีวิต 

 การประกนัภยัความรบัผิดของผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที ่(Directors’ and Officers’ Liability Insurance) 

คุ้มครองกรรมการ พนกังานหรือลกูจ้าง อนัเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบตัิหน้าที่ 
 การประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอนัเก่ียวกบัเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลกูจ้างประสบอบุตัิเหตุ
หรือขณะปฏิบตัิหน้าที่จะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล 
เงินทดแทนการสญูเสยีอวยัวะ การสญูเสยีชีวิต เป็นต้น ฯลฯ 

 

 การประกันภยัที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภยัอื่นๆ เช่น 

 การประกนัภยัความซ่ือสตัย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

ชดเชยความเสยีหายทางการเงินท่ีเกิดขึน้แก่นายจ้าง ในกรณีที่ลกูจ้างทจุริต หรือยกัยอกเงิน หรือตราสารทาง
การเงินของนายจ้าง 

 การประกนัภยัอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) 

คุ้มครองกรณีที่ผู้ เอาประกนัภยัถูกด าเนินคดี และถกูควบคมุตวัในคดีอาญา อนัเนื่องมาจากกระท าผิดโดย
ประมาท แบง่เป็นก่อนกระท าความผิดและหลงักระท าความผิด 

 การประกนัภยัผูเ้ล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance) 

คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกนัภยั รวมทัง้การการเสียชีวิต ทพุพลภาพ และการสญูเสีย
อวยัวะ ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก อปุกรณ์การเลน่กอล์ฟ และการท าโฮล-อิน-วนั 

 การประกนัภยัอืน่ๆ (Other Insurance) 

นอกเหนือจากการประกนัภยัชนิดตา่งๆ ท่ีกลา่วแล้วข้างต้น บริษัทยงัอาจจดัหาหรือจดัท าประกนัภยัชนิดอื่นๆ 
ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

2) ประกันภยัต่อ (Reinsurance)  

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจทัง้การเอาประกันภัยต่อ และรับประกันภยัต่อ ตามพระราชบญัญัติประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบญัญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดห้ามมิให้รับประกนัภยัรายเดียว
หรือเพื่อประกนัภยัอนัเดียวกนั โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับภยัดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทนุ (Capital Fund) 
ท าให้บริษัทต้องเอาประกนัภยัตอ่ออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรับประกนัท่ีมีมลูคา่สงูๆ และช่วยลดความ
เสีย่งภยัโดยกระจายความเสีย่งภยัของบริษัทในรูปแบบ ดงันีค้ือ 

 การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 
เป็นการประกนัภยัต่อแบบเป็นรายๆ และบริษัทประกนัภยัต่อมีอิสระในการคดัเลือกรับงานโดยสามารถตอบรับหรือ

ปฏิเสธได้เช่นเดียวกนั 
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 การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 
เป็นสญัญาที่บริษัทรับประกนัภยัต่อให้ความวางใจ และให้อิสระในการจดัสรรงานแก่บริษัทเอาประกนัภยัต่อ ทัง้นี ้

บริษัทมีการท าสญัญาประกนัภยัต่อ 2 แบบคือ การประกนัภยัต่อตามสญัญาแบบเป็นสดัสว่น (Proportional Treaty) และ
การประกนัภยัตอ่ตามสญัญาแบบไมเ่ป็นสดัสว่น (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกนั บริษัทมีการรับประกนัภยัต่อ (Inward Reinsurance) จากบริษัทประกนัภยัทัง้ภายในและต่างประเทศ
ในรูปแบบการรับประกนัภยัตอ่เฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance) 

 

ธุรกจิลีซซิ่ง 
บริษัทประกอบธุรกิจลีซซิ่งโดยเน้นการจดัหาทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบการนิติบุคคลเป็นหลกัในรูปแบบการเช่าผ่านบริษัท 

อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั (“SECAP”) โดยธุรกิจลซีซิ่งเป็นการให้บริการเช่าทรัพย์สนิประเภทหนึง่ซึง่ผู้ เช่าตกลงท าสญัญาเช่าทรัพย์สนิ
และช าระคา่เช่าทรัพย์สนิเป็นรายงวด โดยผลติภณัฑ์ของ SECAP มีดงันี ้

1) การให้เช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)  

SECAP เน้นธุรกิจให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) กบัทรัพย์สนิประเภทยานพาหนะเป็นหลกัซึ่งเป็นการให้เช่า
ระยะยาวแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทในกลุม่ไทยเจริญคอร์ปอเรชัน่ หรือ กลุม่ทีซีซี รถยนต์ที่ให้เช่า
พร้อมบริการซอ่มบ ารุงรักษาประกนัภยัชัน้ 1 ตอ่ภาษีรถยนต์ประจ าปี และมีรถยนต์ทดแทนกรณีรถยนต์ใช้งานไม่ได้ ตลอดระยะเวลา
ให้เช่า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 SECAP มีรถให้เช่ากวา่ 21,000 คนั นอกจากนี ้SECAP ยงัมีบริการให้ค าปรึกษาและรับบริหาร
จดัการด้านยานพาหนะของธุรกิจและหนว่ยงานอีกด้วย  

ส่วนผู้ เช่าและธุรกิจนัน้จะได้รับประโยชน์จากการเช่าเพื่อการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ทัง้ด้านการเงินและการบริหาร
จดัการประโยชน์ เช่น การลดภาระกระแสเงินสดขาออกและเพิ่มความสามารถในการวางแผนการเงินโดยการทยอยช าระค่าเช่าคงที่
รายงวด การลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงรักษาและประกนัภยัยานพาหนะ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใน
การใช้ยานพาหนะ และลดความยุง่ยากซบัซ้อนในการบริหารจดัการทรัพย์สนิ เป็นต้น 

นอกจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงานแล้ว SECAP ยงัมีแผนในการขยายธุรกิจการให้สินเช่ือในหลากหลายรูปแบบ
ทัง้ที่เก่ียวข้องกบัรถยนต์และไมเ่ก่ียวข้องได้แก่  

2) สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ (New Car Hire Purchase)  

ส าหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไขที่ยืดหยุ่น ท าให้ลกูค้ามีทางเลือกในการช าระค่าเช่าซือ้ราย
เดือนที่เหมาะสมกบัรายได้ 

3) สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้ว (Used Car Hire Purchase)  

ส าหรับลกูค้าที่มีความต้องการในการซือ้รถยนต์ที่ใช้แล้วและมีราคาถกูกวา่รถยนต์ใหมพ่ร้อมทัง้แบง่ช าระเป็นรายงวด ซึง่เป็น
ทางเลอืกหนึง่ในการประหยดัคา่ใช้จ่าย 

 

4) สินเชื่อกู้ยมืเงนิโดยมีรถยนต์เป็นหลักประกัน (Cash Your Car)  

ส าหรับผู้ที่มีความต้องการในการใช้เงินสดเร่งด่วน สามารถน ารถยนต์ที่ลกูค้ามีน ามาเป็นสินทรัพย์ค า้ประกนัในการกู้ยืมได้ 
โดยมีระยะเวลาการอนมุตัิที่รวดเร็วและเง่ือนไขที่คลอ่งตวั 
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5) สินเชื่อระยะสัน้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียน (Revolving Loan)  

เป็นสนิเช่ือระยะสัน้ท่ีให้แก่ลกูค้าธุรกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดในระยะสัน้ ช่วยให้ลกูค้าสามารถบริหารจดัการเงินทนุได้
อย่างคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วง High Season ของธุรกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดในการจดัเตรียมสินค้าและ
บริการส าหรับจ าหนา่ย เช่น การส ารองสนิค้าบริโภคคงคลงัเพิ่มในช่วงเทศกาลที่มีอปุสงค์ในการบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้สงู 
โดย SECAP จะค านวนดอกเบีย้ส าหรับการให้สินเช่ือระยะสัน้ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้มุ่งเน้นการปลอ่ยสินเช่ือประเภทนีใ้ห้แก่กลุม่คู่ค้า
ของบริษัทในกลุม่ทีซีซี เช่น ตวัแทนจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  

6) สินเชื่อแฟ็กตอร่ิง (Factoring Loan)  

เป็นการให้สนิเช่ือแก่ผู้ขายสนิค้าและบริการและคูค้่าบริษัทในกลุม่ทีซีซีอีกประเภทหนึง่เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งและเงินทนุ
หมุนเวียน ซึ่งผู้ ให้สินเช่ือจะรับโอนสิทธ์ิการเรียกร้องในการรับเงินจากลกูหนีก้ารค้าและบริการและช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ        
ทัง้จ านวนหรือบางสว่นให้แก่ผู้ขายสนิค้าลว่งหน้าก่อนครบก าหนดการช าระค่าสินค้าและบริการ       โดย SECAP จะคิดดอกเบีย้จาก
การจ่ายเงินลว่งหน้ารวมถึงคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการและการบริหารบญัชีลกูหนี ้โดยเมื่อครบก าหนดช าระลกูหนีก้ารค้า ลกูหนี ้
การค้าจะช าระหนีโ้ดยตรงให้กบั SECAP 

7) สินเชื่อส าหรับการด าเนินโครงการ (Project Finance)  

โดยสนิเช่ือโครงการนัน้เป็นสนิเช่ือมุง่เน้นโครงการท่ีมีกระแสเงินสดสม ่าเสมอส าหรับการช าระหนี ้โดยมกัจะใช้กระแสเงินสด
ของโครงการนัน้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั จึงต้องเป็นโครงการที่มีเสถียรภาพสงู ความผนัผวนต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
ต ่า มีผู้ รับซือ้สนิค้าและบริการจากโครงการและผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบส าหรับโครงการท่ีชดัเจนและแนน่อน เช่น โครงการด้านสาธรณปูโภค
อย่างโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีรายได้และกระแสเงินสดสม ่าเสมอ มีผู้ รับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตที่ชัดเจน โดยปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้นให้
สนิเช่ือแก่โครงการท่ีด าเนินการร่วมกบับริษัทในกลุม่ทีซีซี 

8) สินเชื่ออื่นๆ 

เป็นสนิเช่ือที่มุง่กลุม่ลกูค้ารายยอ่ย หรือธุรกิจส าหรับคูค้่าบริษัท เช่น อูต่รวจสภาพรถยนต์ หรือบริษัทในกลุม่ทีซีซี และส าหรับ
ผู้ที่ต้องการได้รับอนญุาตให้จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ (Franchisee) ของบริษัทในกลุม่ทีซีซี รวมถึงสนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อขยายการให้บริการ
ทางการเงินอยา่งครบวงจรไปยงักลุม่ลกูค้าที่หลากหลายขึน้ รวมถึงการสนบัสนนุสง่เสริมให้กลุม่ลกูค้ารายย่อยและธุรกิจคู่ค้าของกลุม่
ทีซีซีมีสภาพคลอ่งที่ดีขึน้และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ  และบริษัทได้ด าเนินการจัดตัง้บริษัท เอสอีจี มนันี่ จ ากดั เพื่อด าเนิน
ธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลที่ไมม่ีหลกัประกนั 

นอกจากนี ้เพื่อการบริหารจดัการหมู่ยานพาหนะและเพื่อรายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่มีการใช้งาน กลุม่ธุรกิจลีซซิ่งยงัจ าหน่าย
รถยนต์ใช้แล้วผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ ากัด (“RDD”) โดย RDD จัดซือ้รถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานส าหรับการเช่าเพื่อการ
ด าเนินงาน หรือรถยนต์ใช้แล้วจาก SECAP และน ามาจ าหนา่ยผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การประมลู  โชว์รูมจ าหนา่ยรถยนต์มือสอง หรือ
จ าหนา่ยให้ผู้ เช่าเดิม เป็นต้น โดย RDD ด าเนินการซือ้รถยนต์จาก SECAP และจ าหน่ายออกไปด้วยราคาตลาด ท าให้กลุม่ธุรกิจเกิด
สภาพคลอ่งและกระแสเงินสดรับส าหรับการน าไปจดัหายานพาหนะเพิ่มเติมที่มีความทนัสมยัและตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าที่มากขึน้  

กลุ่มธุรกจิอื่น 
บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจประกนัชีวิตซึ่งเป็นธุรกิจหลกั รวมถึงธุรกิจประกนัวินาศภยั 

และธุรกิจลีซซิ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดเป็นนยัส าคญั โดยธุรกิจอื่นๆ ด าเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ตวัอย่าง
ประเภทธุรกิจ เช่น การฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวิตและประกนัภยั การให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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โดยในปี 2562 บริษัทมีการจดัตัง้ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการจดัการและให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรืออื่นๆ 

 

ช่องทางการให้บริการ    
ธุรกจิประกันชีวิต 

(1) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ธุรกิจประกนัชีวิตของบริษัทมีการจ าหนา่ยผา่นช่องทางที่หลากหลาย และยงัมีการขยายช่องทางจดัจ าหน่ายเพื่อขยาย

ฐานลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจบุนัมีช่องทางการจ าหนา่ย ดงันี ้

 ตวัแทนและโบรคเกอร์ บริษัทมีการสรรหาตวัแทนในการจ าหนา่ยกรมธรรม์ประกนัชีวิตทัง้ในประเภทบคุคล โดย ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีตวัแทนประเภทบคุคลมากกว่า 2,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขากว่า 53 สาขาทัว่ทกุ
ภมูิภาค รวมถึงมีช่องทางการจ าหนา่ยเป็นโบรคเกอร์ชัน้น า  

 ธนาคารและสถาบนัการเงิน บริษัทมีการร่วมมือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินในการพฒันารูปแบบกรมธรรม์ให้
ตรงกบัความต้องการของลกูค้าของธนาคาร โดยบริษัทมีสดัสว่นเบีย้ประกนัชีวิตจากช่องทางธนาคารเป็นช่องทาง
อนัดบัหนึง่ในการจ าหนา่ยกรมธรรม์ประกนัชีวิตของบริษัท 

 โทรศพัท์ บริษัทมีการจ าหนา่ยกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านการโทรศพัท์หรือที่เรียกว่า “Telesales” โดยมีการรวบรวม
ฐานข้อมลูลกูค้าจากแหลง่ตา่งๆ และท าการตลาดโดยตรงกบัลกูค้าผา่นการพดูคยุทางโทรศพัท์  

 อื่นๆ นอกจากการจ าหน่ายผา่น 3 ช่องทางดงักลา่วข้างต้น บริษัทยงัมีการพฒันาการจ าหนา่ยกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผา่นช่องทางอื่นๆ เช่น Website Application แอพพลิเคชัน่ “S Plus” เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการพฒันาช่อง
ทางการขายผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรองรับยคุดิจิตอล  

ทัง้นี ้รายละเอียดสดัสว่นช่องทางการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีธนาคารเป็นช่องทางหลกัในการขายกรมธรรม์ และ
อนัดบัสองเป็นตวัแทนและโบรคเกอร์ โทรศพัท์ และอื่นๆ 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจประกนัชีวิตของบริษัท สามารถแบง่ได้ 2 ประเภท ดงันี ้

 กลุ่มลกูค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตวัแทน 
ธนาคาร ช่องทางอื่นๆ และรวมถึงพนกังานของบริษัทในกลุม่ทีซีซี 

 กลุม่ลกูค้านิติบคุคล ได้แก่ ลกูค้าองค์กร ซึง่ได้แก่ หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน  

 

ธุรกจิประกันวินาศภัย   
(1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีช่องทางการจ าหน่าย ดังน้ี 

 ตวัแทนและโบรคเกอร์ ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ที่จ าหนา่ยผา่นช่องทางนี ้ได้แก่ การประกนัภยัรถยนต์     โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 TIC มีสาขาทัง้หมด 13 สาขา ทัว่ทกุภมูิภาค และ SEIC มีสาขาทัง้หมด 75 สาขา ตามแต่ละจงัหวดั
ทัว่ประเทศ 

 ธนาคารและสถาบนัการเงิน บริษัทมีความร่วมมือกับธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันภยัของบริษัทโดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ที่จ าหน่ายผ่านช่องทางนี ้ได้แก่ การประกนัภยัทรัพย์สินส่วนบคุคล 
การประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล และการประกนัภยัรถยนต์ 

 โทรศพัท์ บริษัทมีการจ าหนา่ยกรมธรรม์ประกนัภยัผา่นการโทรศพัท์เช่นเดียวกบัธุรกิจประกนัชีวิต  
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 เครือข่ายของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มธุรกิจลีซซิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจการให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน 
ภายใต้ SECAP บริษัทจึงมีการจ าหน่ายประกนัภยัรถยนต์ให้แก่ SECAP ด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ธุรกิจของกลุม่ทีซีซี ซึง่มีการด าเนินธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการค้า ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจอตุสาหกรรมการเกษตร ดงันัน้ บริษัทจึงมีการจ าหน่าย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยแก่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มทีซีซี  เช่น การประกันวินาศภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial All Risk Insurance) เป็นต้น 

 อื่นๆ บริษัทมีการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website ทัง้ www.thaiins.com ส าหรับ TIC 

และ www.seic.co.th ส าหรับ SEIC นอกจากนี ้บริษัทมีแผนการศึกษาและขยายช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ 
ส าหรับธุรกิจประกนัวินาศภยั เช่น แอพลเิคชัน่ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ อยา่งตอ่เนื่อง  

โดย SEIC เน้นจ าหน่ายกรมธรรม์ประกนัภยัช่องทางแบบดัง้เดิม (Traditional) เช่น การขายผ่านตวัแทน/นายหน้า ธนาคาร
และสถาบนัการเงิน และ TIC เน้นการขยายช่องทางการจ าหนา่ยผา่นทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลเิคชัน่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนัในยคุดิจิทลั  

 การรับประกนัภยัต่อ บริษัทมีความสามารถในการรับประกนัภยัต่อจากบริษัทประกนัภยัอื่น (Ceding Company) 

ซึง่ท าให้บริษัทมีรายได้จากการรับประกนัตอ่จากบริษัทประกนัภยัรายอื่น 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลกูค้าบุคคล ได้แก่ ลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดาทัว่ไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตวัแทนและ
โบรคเกอร์ ธนาคารและสถาบนัการเงิน ช่องทางอื่นๆ รวมถึงพนกังานของบริษัทในกลุม่ทีซีซี  

 กลุม่ลกูค้านิติบคุคล ได้แก่ ลกูค้าองค์กร ซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึง SECAP และ
บริษัทอื่นๆ ในกลุม่ทีซีซี 

 

ธุรกจิลิซซิ่ง   

(1) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
กลุม่ธุรกิจลซีซิ่ง เน้นการจ าหนา่ยโดยการเข้าถึงลกูค้าโดยตรงผ่านพนกังานฝ่ายขายของบริษัทซึ่งจะมีการศึกษาความ

ต้องการของลกูค้ากลุม่ต่างๆ และน าเสนอบริการแก่ลกูค้าแต่ละรายโดยตรง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดี
ที่สดุ โดย SECAP มีช่องทางการจ าหนา่ยหลกัคือพนกังานและตวัแทนในการติดตอ่ขายประมาณ สว่น RDD มีการจ าหน่ายรถยนต์ใช้
แล้วผา่นการประมลู จ าหนา่ยผา่นโชว์จ าหนา่ยรถยนต์มือสอง และจ าหนา่ยให้แก่ผู้ เช่ารายเดิม 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงานเป็นลกูค้าประเภทนิติบคุคล สามารถแบง่ได้ 3 ประเภท ดงันี ้

 องค์กรภาครัฐ ได้แก่ หนว่ยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนิยมการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท  เช่น รถยนต์นัง่
สว่นบคุคล รถตู้  รถกระบะ เป็นต้น เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางของบคุลากรในหนว่ยงานนัน้ๆ  

 องค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัทเอกชนทัว่ไป ซึง่มีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทตามวตัถปุระสงค์ที่แตกตา่งกนั ได้แก่ 
รถยนต์นัง่ รถตู้  และรถยนต์ประเภท Luxury car เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางของพนกังานและผู้บริหารของบริษัท     
รถกระบะ และรถบรรทกุ เพื่อใช้ส าหรับการขนสง่สนิค้า  

 เครือข่ายของบริษัทได้แก่ บริษัทต่างๆ ภายใต้กลุม่ทีซีซี ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทเช่นเดียวกบัองค์กร
เอกชนทัว่ไป 
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 ส าหรับกลุม่ลกูค้าของธุรกิจการให้สนิเช่ือตา่งๆ ปัจจบุนั SECAP เน้นการจ าหนา่ยให้กบับคุลากรและคูค้่าของบริษัทตา่งๆ 
ภายใต้กลุม่ทีซซีี  และมีแนวโน้มขยายการให้สนิเช่ือแก่บคุคลอื่นๆ 
 
สภาวะตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมธุรกิจประกนัชีวิต   

ธุรกิจประกนัชีวิตไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องเมื่อเทียบกบัธุรกิจอื่น เนื่องจากการสง่เสริมด้านการลงทนุของ
ภาครัฐกบัโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ การลงทนุของภาคเอกชน ตลอดจนการขยายตวัของการท่องเที่ยว และการ
ปรับตวัดีขึน้ของสินค้าเกษตร รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมปรับตวัดีขึน้ ส่งผลให้การบริโภคของภาคเอกชนมีการขยายตัว 
นอกจากนีย้งัมีปัจจัยส่งเสริมโดยตรงจากภาครัฐและหน่วยงานก ากับเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถแข่งขนัได้อย่างเสรี เช่น การ
สง่เสริมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันชีวิตแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ให้ตระหนกัถึงประโยชน์ของการท าประกันชีวิต การ
วางแผนสขุภาพของประชาชนในระยะยาวกบัการสง่เสริมการดแูลสขุภาพด้วยสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้สว่นบคุคลจากเบีย้ประกนัภยั
สขุภาพจ านวน 15,000 บาท โดยปี 2555 ‟ 2561 เบีย้ประกนัชีวิตรับรวมเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 8.21 ตอ่ปี 

ธุรกิจประกนัชีวิตปี 2561 มีเบีย้ประกนัชีวิตรับรวมทัง้สิน้ 627,387 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเติบโตถึงร้อยละ 4.26 เมื่อเทียบกบั
ปีที่ผา่นมา และเบีย้ประกนัชีวิตปีตอ่ไป (Renewal Year Premium) 446,972 ล้านบาท และมีอตัราการคงอยูข่องกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ร้อยละ 83 คิดเป็นสดัสว่นเบีย้ประกนัชีวิตตอ่ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 3.90 และคิดเป็นเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรง
ตอ่ประชากร (Insurance Density) จ านวน 9,447 บาทตอ่คน เติบโตขึน้ร้อยละ 3.91 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

 
เบีย้ประกันชวีิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิต 
 

 
 
 
 
 

392,051 
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537,509 568,259 

601,726 627,387 
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เบีย้ประกันชวีิตต่อจ านวนประชากรและ GDP 

 
ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิตไทย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิและ ระบบสถิตทิางทะเบียน 

 
ในสว่นของช่องทางการจ าหนา่ยนัน้ ตวัแทนประกนัชีวิต (Agency) ยงัคงเป็นช่องทางหลกัและช่องทางส าคญัในการจ าหนา่ย

ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิน้ปี 2561 มีสดัสว่นการจ าหน่ายผ่านช่องทางนีม้ากเป็นอนัดบัหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.69 ด้วยเบีย้
ประกันชีวิตรับรวมจ านวน 305,479 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 3.19 อนัดบัสอง ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคาร 
(Bancassurance) สดัสว่นการจ าหน่ายร้อยละ 44.70 มีเบีย้ประกันชีวิตรับรวม 280,459 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.80 อนัดบัสาม 
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มีสดัสว่นร้อยละ 2.28 เบีย้ประกนัชีวิตรับรวม 14,334 ล้านบาท 
เติบโตลดลงร้อยละ 2.84 และช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ (Other) อีกร้อยละ 4.32 มีเบีย้ประกนัชีวิตรับรวม 27,116 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 30.72 ตามล าดบั 

 
เบีย้ประกันชวีิต จ าแนกตามช่องทางการขาย 

 
ท่ีมา : สมาคมประกนัชีวิตไทย 

 
 
 

 
 
 

+ 3.91% 
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เบีย้ประกันภยัรับและส่วนแบ่งการตลาดของ SELIC  
 

 
ท่ีมา : สถิตธิุรกิจประกนัชีวิต ส านกังาน คปภ.  

 
SELIC มีการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรับและสว่นแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีสว่นแบ่งการตลาดเท่ากบั

ร้อยละ 1.85 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้อตุสาหกรรม จดัเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 11 ของอตุสาหกรรม และในงวดเก้าเดือนปี 2561 มี
สว่นแบง่การตลาดเทา่กบัร้อยละ 2.52 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้อตุสาหกรรม จดัเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 11 ของอตุสาหกรรม อีกทัง้
เบีย้ประกนัภยัรับในงวดปี 2561 เติบโตขึน้จากปี 2560 สงูถึงร้อยละ 42.03 และเบีย้ประกนัภยัรับในงวดเก้าเดือนปี 2562 เติบโตลดลง
จากงวดเก้าเดือนปี 2561 ร้อยละ 43.06 

 
ภาพรวมธุรกิจประกนัวินาศภยั   

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า โดยมีอตัราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 2.6 ต่อเนื่องจากปี 2561 
ซึง่เติบโตร้อยละ 4.1 ซึง่อ้างอิงจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ เป็นผลให้ธุรกิจประกนัวินาศภยัมี
อตัราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกนักับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปี 2555 - 2561 เบีย้ประกนัภยัรับโดยตรง
เติบโตเฉลีย่ร้อยละ 4.37 ตอ่ปี 

ธุรกิจประกนัวินาศภยัยงัคงมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ปี 2561 มีเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงรวมทัง้สิน้ 231,990 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 5.62 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา อีกทัง้งวดเก้าเดือนสิน้สดุ 30 กนัยายน 2562 ยงัมีการเติบโต
จากช่วงเดียวกนัของปีกอ่นถึงร้อยละ 4.70 ซึง่เป็นไปในทางเดียวกนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อจ าแนกตาม
ประเภทการรับประกัน พบว่าประกันภยัรถยนต์เป็นสดัส่วนเบีย้ประกันในธุรกิจประกันวินาศภยัมากเป็นอนัดบัหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 
59.27 ของเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงทัง้หมดของธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยมีการเติบโตที่ร้อยละ 5.40 เมื่อเทียบกบังวดเก้าเดือนช่วง  
ปีก่อนหน้า อนัดบัสอง ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ เช่น การประกนัภยัอบุตัิเหต ุการประกันความเสีย่งภยัทกุชนิดและการประกนัภยัทรัพย์สิน 
เป็นต้น มีสดัส่วนร้อยละ 34.04 ของเบีย้ประกันภยัรับโดยตรงทัง้หมดของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตร้อยละ 4.74 เมื่อเทียบกับ    
งวดเก้าเดือนช่วงปีที่ผา่นมา อนัดบัสาม ประกนัอคัคีภยั มีสดัสว่นร้อยละ 4.37 ของเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงทัง้หมดของธุรกิจประกนั
วินาศภยั เติบโตลดลงร้อยละ 1.25 เมื่อเทียบกบังวดเก้าเดือนช่วงปีที่ผา่นมา และประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ มีสดัสว่นร้อยละ 2.15 
ของเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงทัง้หมดของธุรกิจประกนัวินาศภยั เติบโตลดลงร้อยละ 9.02 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

นอกจากนี ้พบว่าเบีย้ประกันวินาศภยัต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) คิดเป็นร้อยละ 1.42 และคิดเป็นเบีย้
ประกนัภยัรับโดยตรงตอ่ประชากร (Insurance Density) จ านวนกวา่ 3,504 บาทตอ่คน เติบโตขึน้ร้อยละ 6.16 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
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เบีย้ประกันวนิาศภยัภยั จ าแนกตามประเภท 
 

 
ท่ีมา : สถิตธิุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ. 

 

 
 

เบีย้ประกันวนิาศภยัต่อจ านวนประชากรและ GDP 
 

 
ท่ีมา : สถิตธิุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิและ ระบบสถิตทิางทะเบียน 

 
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ร้อยละ 56.74 เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยประเภทของ

ประกนัภยัที่มีอตัราคา่สนิไหมทนแทนสงูสดุอนัดบัแรกคือ ประกนัภยัรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 65.25 อนัดบัสอง ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดคิด
เป็นร้อยละ 42.25 อนัดบัสาม ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่คิดเป็นร้อยละ 32.80 และประกนัอคัคีภยัคิดเป็นร้อยละ 14.40 
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อัตราค่าสนิไหมทดแทน จ าแนกตามประเภท 
 

 
 

ท่ีมา : สถิตธิุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ. และสมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
 
 

เบีย้ประกันวนิาศภยัและส่วนแบ่งการตลาดของ SEIC และ TIC 
 

 
ท่ีมา : สถิตธิุรกิจประกนัวินาศภยั ส านกังาน คปภ.  

 
SEIC มีการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรับแต่มีสว่นแบ่งการตลาดลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2560 มีสว่นแบ่งการตลาดเท่ากบั

ร้อยละ 4.74 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้อตุสาหกรรม จดัเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 5 ของอตุสาหกรรม และในงวดเก้าเดือนปี 2562 มี
สว่นแบง่การตลาดเทา่กบัร้อยละ 4.27 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้อตุสาหกรรม จดัเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 7 ของอตุสาหกรรม ส าหรับ
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เบีย้ประกนัภยัรับในงวดปี 2561 เติบโตขึน้จากปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 3.31 และเบีย้ประกนัภยัรับในงวดเก้าเดือนปี 2562 เติบโตลดลง
จากงวดเก้าเดือนปี 2561 ร้อยละ 2.30  

TIC มีการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรับและสว่นแบง่การตลาดมากขึน้ โดยในปี 2560 มีสว่นแบง่การตลาดเทา่กบัร้อยละ 1.03 
ของเบีย้ประกันภยัรับรวมทัง้อุตสาหกรรม จัดเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 31 ของอตุสาหกรรม และในงวดเก้าเดือนปี 2562 มีส่วนแบ่ง
การตลาดเท่ากบัร้อยละ 1.07 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้อตุสาหกรรม จดัเป็นบริษัทในอนัดบัที่ 29 ของอตุสาหกรรม ส าหรับเบีย้
ประกนัภยัรับในงวดปี 2561 เติบโตขึน้จากปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 1.37 และเบีย้ประกนัภยัรับในงวดเก้าเดือนปี 2562 เติบโตจากงวด
เก้าเดือนปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 11.07 

 
ภาพรวมธุรกิจลซิซิง่   

ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสัน้ (Short-term Rental) มีระยะเวลาในการให้บริการ
น้อยกว่า 1 ปี และธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Long-term Rental) หรือการให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) มี
ระยะเวลาในการให้บริการตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไป โดยธุรกิจลซีซิ่งของ SECAP สว่นใหญ่เป็นการให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน ศนูย์วิจยั
กสกิรไทยประมาณการวา่ตลาดรถยนต์ในปี 2563 นี ้นา่จะทรงตวัอยูร่ะดบัเดียวกบัปี 2562 หรือมีโอกาสหดตวัได้ถึงร้อยละ 5 หรือ คิด
เป็นตวัเลขยอดขาย 960,000 ถึง 1,015,000 คนั เป็นผลจากปัจจยักดดนัท่ีส าคญั คือการเข้าควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ือของธนาคารแหง่
ประเทศไทยตัง้แต่ช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา ส าหรับยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทัง้ปี 2562 น่าจะหดตวัลงประมาณร้อยละ 2.5 
จากปี 2561  

ในสว่นของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงานมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกั คือ กลุม่ลกูค้านิติบคุคล เนื่องจากช่วยลดภาระ
ทางการเงินไมต้่องใช้เงินลงทนุในการซือ้รถ ทางบริษัทผู้ เช่าไมต้่องแบกรับภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เช่น คา่ซ่อมบ ารุง คา่จดทะเบียน คา่ตอ่
ภาษีรถยนต์ประจ าปี เป็นต้น นอกเหนือจากนีย้งัมีบริการรถยนต์ทดแทนในกรณีที่รถยนต์เช่าไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งช่วยลดความ
เสียหายของธุรกิจได้ ปัจจุบนัมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงานจ านวนมาก โดยมีตวัอย่างบริษัทและผล
ประกอบการ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

บริษัท 

รายได้รวม (ล้านบาท)  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

บริษัท ไทยโอริกซ์ลสีซิ่ง จ ากดั (1) 3,621.08 3,870.38 4,258.00 

บริษัท ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 4,174.43 3,857.05 3,832.38 

บริษัท ทรู ลสีซิ่ง จ ากดั 2,434.16 2,491.01 2,615.01 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  1,459.44 2,141.91 2,675.17 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 2,002.97 2,092.39 2,081.43 

บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ ากดั 1,621.42 1,588.64 1,441.29 

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จ ากดั 1,349.37 1,326.01 1,058.99 

บริษัท ไทย วี. พี. คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 942.93 944.18 985.79 

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลซิซิ่ง จ ากดั 630.45 687.63 705.54 

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 235.41 244.89 223.78 
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หมายเหต:ุ (1) รอบบญัชี เร่ิมวนัที ่1 เมษายน และ ส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคมของปีถดัไป 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ผา่นบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
จากข้อมลูรายได้รวมของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงานข้างต้น จะเห็นได้วา่บริษัทสว่นใหญ่มีรายได้

มัน่คงสม ่าเสมอ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีรายได้จากการท าสญัญาเช่าระยะยาวประมาณ 3 ‟ 5 ปี อีกทัง้กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้า
องค์กร หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ซึ่งลกูค้าแต่ละรายมีความต้องการในบริการที่แตกต่างกนั บริษัทที่ด าเนินธุรกิจนี ้
จึงเน้นการบริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ภาวะการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมนีจ้ึงไมรุ่นแรงมากนกั นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมยงัมีโอกาสเตบิโตจากความต้องการยานพาหนะเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการบางรายที่เปลีย่นจากการซือ้ขาดมาเป็นการเช่าเพื่อการด าเนินงาน 

 ส าหรับภาวะอตุสาหกรรมการจ าหนา่ยรถยนต์ใช้แล้วทัว่ประเทศในคร่ึงปีแรกของปี 2562 ยงัดีและเติบโตต่อเนื่องและน่าจะ
เติบโต ประมาณร้อยละ 5-7 ต่อมาช่วงไตรมาส 3 ตลาดเร่ิมหดตวัและร่วงลงมาอย่างชดัเจน สาเหตจุากสภาพหนีค้รัวเรือนที่สงูขึน้ 
สง่ผลให้สถาบนัการเงินปลอ่ยสินเช่ือค่อนข้างยาก รถยนต์มือสองจึงหมนุเวียนได้ช้าและไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ภาพรวมของ      
ปี 2562 จึงน่าจะทรงตวัและไม่เติบโตเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยปี 2561 มลูค่าการซือ้ขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ประมาณ 145,000 
ล้านบาท ส าหรับปี 2563 จากปัจจัยด้านค่าเงินบาทของไทยที่ยงัแข็งค่าแข่งขนักับคนอื่นค่อนข้างยากยงัต้องอาศยัการท่องเที่ยว
สนบัสนนุ สว่นหนีค้รัวเรือนยงัมีให้เห็นอยู ่ถึงแม้วา่ตลาดรถมือสองจะเติบโตในภาคตะวนัออกโดยเฉพาะพืน้ที่โครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) แต่อยู่ในลกัษณะการป่ันกระแสให้เกิดฟองสบู่ในภมูิภาค
เดียว ส่วนภูมิภาคอื่นที่มีภาคเกษตรกรรมยังไม่ดีขึน้ เฉลี่ยมากถึง 80% ปัจจุบันตลาดใหญ่ยังเป็นกรุงเทพฯและปริมณฑล                 
จึงคาดการณ์ได้ว่าตลาดรถมือสองปี 2563 จะไม่ค่อยดีนกัและน่าจะล าบาก ธุรกิจอาจจะมีสภาพฝืดเคืองบ้าง เพราะยงัต้องอาศยั
สินเช่ือรถยนต์อยู่ประมาณร้อยละ 90 - 95 หากสถาบนัการเงินยงัมีมาตรการคมุเข้มเร่ืองการปลอ่ยสินเช่ือก็จะท าให้การเติบโตของ
ธุรกิจคอ่นข้างล าบาก 
 
การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

แหล่งที่มาของเงนิทุน   

ธุรกิจประกนัชีวิตของบริษัทมีแหลง่ที่มาของเงินทนุหลกั 2 แหลง่ คือ ทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว กระแสเงินสดที่ได้มาจาก
การด าเนินงานหลกั คือ รายได้จากเบีย้ประกนัภยัรับ และรายได้จากการลงทนุ   

ธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษัทมีแหลง่ที่มาของเงินทนุหลกั 3 แหลง่ คือ ทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว กระแสเงินสดที่ได้มา
จากการด าเนินงานหลกั คือ รายได้จากเบีย้ประกนัภยัรับ และรายได้จากการลงทนุ  

ธุรกิจลีซซิ่งของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทนุหลกั 3 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว กระแสเงินสดที่ได้มาจากการ
ด าเนินงานหลกั และการกู้ยืม   
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3. ปัจจัยความเส่ียง   
ปัจจยัความเสีย่งที่ระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัความเสีย่งที่บริษัท เห็นวา่มีนยัส าคญั และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ

ฐานะการเงินของบริษัท ผลการด าเนินงานของบริษัท และมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัท รวมทัง้อาจสง่ผลต่อผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในหุ้นสามญัของบริษัทในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั นอกเหนือจากความเสีย่งที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนอาจมีความเสีย่งอื่นๆ ที่บริษัท ยงัไม่
อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเสีย่งที่บริษัทพิจารณาในขณะนีแ้ล้ว เห็นวา่ไมม่ีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึง่ความเสีย่งดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัท ผลการด าเนินงานของบริษัท และมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัท 
อยา่งมีนยัส าคญั 

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภยั 

1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ปัจจบุนัเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจทัง้ภายในและนอกประเทศ 
การแขง่ขนัในอตุสาหกรรม ทัง้ในด้านการตลาด ด้านบคุลากร และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ของโลกและมหนัตภยัตา่งๆ เหลา่นี ้เป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

เพื่อลดความเสี่ยงนี ้ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีที่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของแตล่ะบริษัทอยา่งรอบคอบ และค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ที่เกิดขึน้แล้ว และ
ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างปี ทัง้ในสภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง รายงานสภาวะตลาด การแขง่ขนั และอื่นๆ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเป็นประจ า ทัง้นี ้เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป จึงท าให้ SELIC SEIC และ TIC สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลตุามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

SELIC SEIC และ TIC ได้ปรับปรุงระบบการท างานภายใน ได้แก่ ขัน้ตอนการท างานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ได้ดีขึน้ ต้นทุนต ่าลง และระบบประเมินผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละบริษัท ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ท าหน้าที่สรุป
สถานการณ์ของการด าเนินการ และแสดงสถานะของความส าเร็จของแผนงาน การบริหารความเสี่ยงดงักล่าวช่วยให้ สามารถ
คาดการณ์ถึงความเสีย่งที่จะเกิดได้ทนัเวลา และสามารถหาทางป้องกนั หรือพลกิให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ 

1.2 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

SELIC SEIC และ TIC ได้มีการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง โดยใช้หลกัสถิติ และสมมติฐานที่
เก่ียวกับความถ่ีและความรุนแรงของภัยที่จะเกิดตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการก าหนดราคาของ
ผลติภณัฑ์แตล่ะประเภท ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัที่เหมาะสม สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

การด าเนินงานของบริษัทดงักล่าวเก่ียวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของผู้ เอาประกันภยั ดงันัน้ 
SELIC SEIC และ TIC จึงได้มีแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงจากการรับประกนัภยัในด้านต่างๆ รวมทัง้ในด้านการรับประกนัภยัต่อ 
โดยมีนโยบายการรับประกนัภยัที่มีการทบทวนเป็นประจ าจากผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ตลอดจนในการด าเนินงานรับประกนัภัยนัน้ ฝ่ายรับ
ประกนัภยัจะมีการประเมิน ส ารวจ และวิเคราะห์ภยัอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบริษัทที่สามารถ
ยอมรับได้ ตลอดจนการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานการรับประกนัภยัเสนอตอ่ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตรวจทานและให้
ค าแนะน าในเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างสงูสดุ ตลอดจนท าให้บริษัทดงักลา่วมีความสามารถในการ
ปฏิบตัิตามข้อผูกพนักับผู้ เอาประกันภยัได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมและลดความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับในอนาคต 
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SELIC SEIC และ TIC ได้มีการกระจายความเสีย่งภยัในการรับประกนัภยัทกุประเภท โดยเฉพาะการรับประกนัภยัที่มีทนุเอา
ประกนัภยัสงู ซึง่การกระจายความเสีย่งนัน้ ได้มีการกระจายไปให้กบับริษัทรับประกนัภยัตอ่ทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่บริษัทดงักลา่วได้
มีการคัดเลือก โดยเน้นไปยังกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากว่า A หรือมีอตัราส่วนเงินกองทุนทัง้หมดต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) เป็นไปตามมาตรฐานที่ คปภ. ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ เอาประกนัภยัจะไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ ในกรณีที่เกิดมหันตภัยที่มีผู้ประสบภยัเป็นจ านวนมาก ทัง้ในแง่จ านวนเงินหรือปริมาณที่เกิดภยั อีกทัง้ยังเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งที่เกิดกบับริษัทอีกด้วย 

1.3 ความเสี่ยงด้านปฏบิัตกิาร 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการเป็นความเสีย่งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบตัิงานภายใน คน ระบบงาน หรือปัจจยัต่าง ๆ ภายนอก
องค์กร ที่จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ SELIC SEIC และ TIC และท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่ง SELIC 
SEIC และ TIC ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อลกัษณะงานให้เพียงพอ เพื่อให้
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสามารถรองรับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

นอกจากนี ้SELIC SEIC และ TIC ได้จดัท าทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย สาเหตขุองความเสี่ยง 
ตัวชีว้ัดความเสี่ยง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อใช้ในการด าเนินการป้องกันความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้
คณะกรรมการของบริษัทดงักลา่วยงัได้มีการจดัท านโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลมุถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต้อง
เกิดขึน้ รวมทัง้มีการรายงานผลการด าเนินงานตอ่ผู้บริหารอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และสอดคล้องไปกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ทัง้ของบริษัท และของหนว่ยงานก ากบัตา่งๆ 

ในด้านผลกระทบและความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอก SELIC SEIC และ TIC มีการจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้หากมีเหตกุารณ์ที่อาจท าให้ธุรกิจต้อง
หยดุชะงกั  

1.4 ความเสี่ยงด้านช่องทางการขาย 

ความเสี่ยงด้านช่องทางการขายเป็นปัจจยัเสี่ยงจากการมีรายได้หลกัผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากมีการ
เปลีย่นแปลงที่มิอาจคาดการณ์ได้ลว่งหน้า อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัหรือการเติบโตทางธุรกิจได้ โดยในปัจจบุนั 
SELIC มีรายได้จากเบีย้ประกนัภยัจากช่องทางธนาคารในสดัสว่นท่ีสงู ทัง้นี ้ได้มีการบริหารจดัการความเสีย่ง คือ การพฒันาศกัยภาพ
และเพิ่มสดัสว่นของรายได้จากช่องทางอื่น ๆ เช่น ช่องทางการขายผา่นตวัแทน ช่องทางขายแบบประกนักลุม่ และช่องทางการขายผา่น
ทางโทรศพัท์ให้เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน์ ควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และการน า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มที่ดีขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

การลงทนุของ SELIC SEIC และ TIC ด าเนินไปตามขอบเขตและข้อก าหนดของ คปภ. และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็น
กลไกส าคญัในการบริหารการลงทนุของบริษัทดงักลา่วให้มีความรอบคอบรัดกมุ 

รายได้จากการลงทนุได้มาในรูปของดอกเบีย้ เงินปันผล และก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน จะมีผลกระทบตอ่รายได้จากการ
ลงทนุ โดย SELIC SEIC และ TIC มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัด้านการบริหารการลงทนุที่จะคอยติดตามสถานการณ์
ตา่งๆ ในการประเมินความเสีย่งและสามารถปรับกลยทุธ์การลงทนุให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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คณะกรรมการบริษัทของ SELIC SEIC และ TIC มีการทบทวนนโยบายการลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้การบริหารการลงทนุมี
ความรอบคอบและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุในระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ 

1.6 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้  

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบตอ่ SELIC SEIC และ TIC ในหลายด้าน ได้แก่ 

 ด้านความผนัผวนของงบการเงิน 

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินของ SELIC SEIC และ TIC กลา่วคือ บริษัทดงักลา่ว ต้องมี
การปรับมลูคา่การตัง้ส ารองผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภยั สง่ผลให้งบการเงินอาจมีความผนัผวน ทัง้นี ้
SELIC SEIC และ TIC ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  

 ด้านผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดตราสารหนี ้ 

SELIC SEIC และ TIC มีการลงทุนในตลาดตราสารหนีท้ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
กล่าวคือ ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้ปรับตัวลดลง บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาล ในขณะที่การลงทุนตราสารหนีภ้าคเอกชนที่ให้อตัราผลตอบแทนมากกว่ามีปริมาณสินทรัพย์ที่ให้ลงทนุอย่างจ ากัด 
SELIC SEIC และ TIC จึงมีมาตรการในการพิจารณาเลอืกการลงทนุทดแทนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนควบคูไ่ปกบัการบริหารความเสี่ยงให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ประกอบกบัควบคมุไมใ่ห้อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุได้รับผลกระทบจากการลงทนุมากเกินไป 

1.7 ความเสี่ยงด้านการรักษาระดับเงนิกองทุนของบริษัท  

SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภยั โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซึง่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรักษาระดับความเพียงพอของ
เงินกองทนุของบริษัทโดยปัจจุบนัหลกัเกณฑ์คือไม่ให้ต ่ากว่าร้อยละ 120 ทัง้นี ้SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจลีซซิ่ง 

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลีซซิ่งและเช่าซือ้เกิดขึน้ในตลาดจ านวนมาก ทัง้ที่เป็นกิจการที่มีผู้ ถือหุ้นเป็นสถาบนั
การเงินและกิจการท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลติรถยนต์ที่มีเงินทนุจ านวนมากจากต่างประเทศ ท าให้มีการแข่งขนัในอตุสาหกรรม
สงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดการแขง่ขนัด้านราคา และผลตอบแทนของแตล่ะบริษัทลดลง 

อย่างไรก็ตาม SECAP มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีความต้องการใช้
ยานพาหนะ และมีศกัยภาพในการช าระค่าเช่า ทัง้ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้SECAP ยงัได้น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริม
ประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจดัการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการและการติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและ
ทัว่ถึง 
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2.2 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระค่าเช่า 

เนื่องจากรายได้คา่เช่าเป็นรายได้หลกัของการประกอบธุรกิจในกลุม่ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ดงันัน้ ความสามารถในการช าระค่า
เช่าของผู้ เช่าจงึเป็นปัจจยัส าคญั กลา่วคือ หากผู้ เช่าไมส่ามารถช าระคา่เช่าได้หรือช าระได้ลา่ช้ากวา่ก าหนด อาจสง่ผลกระทบตอ่สถาพ
คลอ่ง รายได้และก าไรของบริษัทได้ ทัง้นี ้SECAP ได้มีการกรองคณุภาพ มีนโยบายในการคดัเลือกลกูค้า และมีกระบวนการติดตาม    
ผู้ เช่าอยา่งรัดกมุ  

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้  

เนื่องจาก SECAP มีการก าหนดคา่เช่าในอตัราคงที่ตลอดอายสุญัญาเช่า ซึง่สว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 3 - 5 ปี ท าให้มีรายได้ที่
แน่นอน ในขณะที่ต้นทนุกู้ ยืมของ SECAP สว่นหนึ่งขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุและผล
ก าไรของ SECAP และบริษัท SECAP จึงมีการบริหารความเสี่ยงเร่ืองการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration 
Gap) โดยการจัดหาแหลง่เงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เช่าและด้านอตัราดอกเบีย้ โดยการรักษา
ต้นทนุทางการเงินให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อให้สว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Gap) อยูใ่นระดบัท่ีสามารถท าก าไรและ
แข่งขนัได้ โดยปกติแล้ว ทาง SECAP จะด าเนินการหาแหลง่เงินทุนที่เหมาะสม หรือปรับโครงสร้างเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับอายุ
สญัญา  

2.4 ความเส่ียงด้านการบริหารมูลค่าซาก (Residual value) 

ในการประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าในลกัษณะการเช่าด าเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบคุคลเป็นหลกั โดยมีระยะเวลา
เช่าอยูร่ะหวา่ง 3 - 5 ปี ซึง่ภายหลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า ทรัพย์สนิสว่นใหญ่จะถกูจ าหน่ายออกไป ยกเว้นในบางกรณีที่ SECAP 
มีข้อตกลงให้ผู้ เช่าหรือผู้ใช้รถสามารถใช้สทิธิซือ้รถที่เช่าได้ ซึง่จะมีการระบไุว้ในเง่ือนไขของสญัญา ดงันัน้ รายได้หลกัจากการประกอบ
ธุรกิจในกลุม่ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ของ SECAP ประกอบไปด้วย รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่ได้ในแต่ละ
เดือนตลอดอายสุญัญาที่ท ากบัลกูค้า และรายได้จากการขายรถยนต์เมื่อหมดอายสุญัญา  

ในการค านวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนที่เรียกเก็บจากลกูค้านัน้ SECAP จะประมาณการมลูค่าซาก (Residual Value) ของ
รถยนต์ และประมาณการต้นทนุตา่งๆ ที่คาดวา่จะเกิดขึน้บวกด้วยคา่บริหารตา่งๆ โดยมลูคา่ซากเป็นมลูคา่ยตุิธรรมในอนาคตที่คาดวา่ 
SECAP จะขายรถยนต์คนัดงักลา่วได้เมื่อหมดอายสุญัญากบัลกูค้า ทัง้นี ้การประมาณการมลูค่าซากนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
โดยหาก SECAP ประมาณการมลูคา่ซากต ่ากวา่ความเป็นจริง จะท าให้ SECAP คิดต้นทนุสงูเกินไป สง่ให้ผลให้ค านวณคา่เช่ารถยนต์
รายเดือนกบัลกูค้าสงู ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดได้ หรือในกรณีประมาณการมลูคา่ซากสงูกวา่ความเป็นจริง ก็จะท า
ให้ SECAP คิดต้นทนุต ่ากว่าความเป็นจริง สง่ผลให้ค านวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกบัลกูค้าต ่าเกินไป และสดุท้ายอาจก่อให้เกิดผล
ขาดทุนจากการขายรถยนต์เมื่อหมดสญัญาได้ ดงันัน้ SECAP จึงมีความเสี่ยงจากการประเมินค่าซากคลาดเคลื่อนจากมลูค่าของ
รถยนต์ที่ขายได้ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ SECAP อยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาจาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานท่ียาวนาน ท าให้ SECAP สามารถบริหารมลูค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้SECAP มีการ
ส ารวจและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัราคารถยนต์มือสองในตลาดอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะตลาดรถยนต์      

2.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า หรือขายได้ช้า หรือขายได้ในราคาต ่า
กว่ามูลค่าซากที่คาดการณ์ไว้  

 เมื่อหมดอายสุญัญาให้เช่ารถยนต์กบัลกูค้า SECAP จะรับรถยนต์ทัง้หมดกลบัคืนมาเพื่อรอการขายเป็นรถยนต์มือสองตาม
ช่องทางการจ าหนา่ยตา่งๆ จึงท าให้ SECAP มีความเสีย่งที่เก่ียวเนื่องกบัการขายรถยนต์ในหลายกรณี ได้แก่  
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2.5.1 SECAP มีความเสี่ยงจากการไมส่ามารถขายรถยนต์ได้ ซึง่จะท าให้มีรถยนต์มือสองรอการขายเป็นจ านวนมาก 
มีคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บ  

2.5.2 ในกรณีท่ี SECAP ขายรถยนต์ได้ช้า SECAP จะมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของมลูค่ารถยนต์ กล่าวคือ ราคา
ขายรถยนต์ดงักลา่วจะมีแนวโน้มลดลงตามเวลา 

2.5.3 SECAP มีความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ได้ในราคาต ่ากว่ามูลค่าซากท่ีคาดการณ์ไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผล
ขาดทนุจากการขาย และสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของ SECAP  

ทัง้นี ้รถยนต์เป็นสนิทรัพย์ที่โดยทัว่ไปแล้วมีสภาพคลอ่งของการซือ้ขายค่อนข้างสงูและมีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง อีกทัง้ 
รถยนต์ให้เช่าโดยสว่นใหญ่ของ SECAP เป็นรถยนต์ยี่ห้อซึ่งเป็นที่นิยมใช้กนัทัว่ไปอย่างแพร่หลาย จึงมีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสงู 
SECAP จึงเช่ือวา่ความเสีย่งจากการไมส่ามารถขายรถยนต์ได้หรือขายได้อยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างต ่า ส าหรับราคารถยนต์ที่จะขายได้นัน้ 
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะตลาดรถยนต์ในขณะนัน้ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ สภาพรถยนต์ และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ซึ่ง SECAP มีการส ารวจและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัราคารถยนต์มือสองในตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะ
ตลาดรถยนต์  

2.6 ความเส่ียงจากการไม่ปฏบิัตติามข้อก าหนดในสัญญาเงนิกู้ 

 SECAP มีอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือ (IBD/E Ratio) ที่รวมค านวณเงินกู้ยืมผู้ ถือหุ้น (Shareholder 
loan) รวมในสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2.83 เท่า 2.80 เท่า 
และ 2.81 เทา่ ตามล าดบั ทัง้นี ้SECAP มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ของ SECAP 
เพื่อควบคมุดแูลให้ SECAP ไม่ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขต่างๆ ที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้  และมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ตา่งๆ 

2.7 ความเส่ียงอ่ืนๆ 

2.7.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

การจดทะเบียนหลกัทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้วในปี 2561 นัน้ บริษัทมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ เว้นเพียงแต่หลกัเกณฑ์ที่ระบวุ่าบริษัท จะต้องมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้องถือหุ้น
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่ง
บริษัทได้ขอผ่อนผนัหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เพื่อให้การท ารายการส าเร็จไปได้ด้วยดี   ทัง้นี ้บริษัทมีแผนการกระจายการถือหุ้นเพื่อให้มี
สดัสว่นการถือหุ้นของรายยอ่ยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ก าหนดภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่หุ้นสามญัของบริษัทเข้าซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวนัแรก โดยรายละเอียดของแผนการกระจายการถือหุ้นมีดงัตอ่ไปนี ้  

- กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่อาจเสนอขายหุ้นสามญัเดิม และ/หรือ บริษัท จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
แก่นกัลงทนุทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อให้บริษัท มีสดัสว่น
การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free float) ครบร้อยละ 7.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ซึ่งบริษัท มีความตัง้ใจ
ในการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่หุ้ นสามญัของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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  กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่อาจเสนอขายหุ้นสามัญเดิม และ/หรือ บริษัท จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุแก่นกัลงทนุทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อให้
บริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ครบร้อยละ 15.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท 
ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นเพื่อให้บริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free 
float) ครบร้อยละ 15.00 ของทนุที่ออกและช าระแล้วทัง้หมด บริษัทจะมีค่าธรรมเนียมสว่นเพิ่มที่ต้องช าระแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

  บริษัทท่ีมี Free Float ไมค่รบถ้วนเป็นปีที่ 1: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะมีหนงัสอืแจ้งบริษัท 

  บริษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้วนเป็นปีที่ 2: เข้าข่ายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีสว่นเพิ่ม: ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ จะประกาศช่ือต่อสาธารณะ พร้อมแจ้งให้บริษัทเร่ิมช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มในอัตรา
คา่ธรรมเนียมปีที่ 1 ตามสดัสว่นรายยอ่ยที่ไมค่รบถ้วน โดยรายละเอียดคา่ธรรมเนียมสว่นเพิ่ม เป็นดงันี ้

จ านวน Free float ที่ขาด (%) 
ปีที่เร่ิมจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นปีที่ (เท่าของค่าธรรมเนียมรายปี) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป 
น้อยกวา่เทา่กบั 5% 1.0 เทา่ 1.5 เทา่ 2.0 เทา่ 2.5 เทา่ 
มากกวา่ 5% - 10% 1.5 เทา่ 2.0 เทา่ 2.5 เทา่ 3.0 เทา่ 
มากกวา่ 5% - 15% 2.0 เทา่ 2.5 เทา่ 3.0 เทา่ 3.5 เทา่ 

หมายเหต:ุ ประมาณการค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทเท่ากับ 1.51 ล้านบาทต่อปี ค านวณจากทุนช าระแล้วเท่ากับ 7,536.40     
ล้านบาท อตัราคา่ธรรมเนียม 0.02% ตอ่ปี ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจผอ่นผนัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีสว่นเพิ่ม ส าหรับ  
1) บริษัทท่ีได้จดัท าแผนการแก้ไข Free Float ที่มีมาตรการและกรอบเวลาด าเนินการท่ีชดัเจน หรือ 
2) บริษัทอยูร่ะหวา่งรอผลการด าเนนิการตามมาตรการแก้ไข Free Float 

 

  บริษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้วนตัง้แต่ปีที่ 3 ขึน้ไป ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่ม: ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ จะประกาศช่ือต่อสาธารณะ พร้อมแจ้งให้บริษัทช าระค่าธรรมเนียมรายปีสว่นเพิ่ม ตามสดัสว่นราย
ยอ่ยที่ขาดและจ านวนปีที่ขาดตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดจนกวา่บริษัทจะแก้ไข Free Float ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้วนตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป  จะต้องน าสง่รายงานความคืบหน้าในการแก้ไข 
Free Float ทกุ 6 เดือนนบัจากวนัครบก าหนดน าสง่รายงานจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะมีคณุสมบตัิ Free Float 
ครบถ้วน  

 

2.7.2 ความเสี่ยงที่เกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

ความเสีย่งที่ไมเ่คยปรากฏขึน้หรือบริษัทไมเ่คยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการ 
ทัง้ในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเมือง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สิง่แวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ท าให้ธุรกิจพบกบัความท้าทาย 
เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานก ากับดแูล (Regulator) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี
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แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเช่ือมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ( Internet of Things) เทคโนโลยีด้านการประกนัภยั (Insure Tech) และการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม และช่องทางการขายในรูปแบบใหม ่ๆ รวมทัง้ ความถ่ี และความรุนแรงของภยัธรรมชาติที่
เพิ่มขึน้ จากภยัพิบตัิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) จากปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
เหลา่นี ้บริษัทได้ตระหนกัและเช่ือมโยงการบริหารความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหม ่เข้ากบัการวางกลยทุธ์ของบริษัท 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
1. ทรัพย์สนิหลกัถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการและมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท  มีรายละเอียดดงันี ้

 รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ที่ดิน 2,376.43  2,638.55  เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ ปลอดภาระผกูพนั 
อาคารและสว่นปรับปรุง 
อาคาร 

607.14  598.15  เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ ปลอดภาระผกูพนั 

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และ
เคร่ืองใช้ส านกังาน 

77.03  78.46  โปรดดรูายละเอยีดใน 1.1 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์
ส านกังาน 

โปรดดรูายละเอยีดใน 1.1 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์
ส านกังาน 

ยานพาหนะ 237.79  253.46  โปรดดรูายละเอยีดใน 1.2 
ยานพาหนะ 

โปรดดรูายละเอยีดใน 1.2 
ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตาม
สญัญาเชา่ด าเนินงาน 

11,885.27  12,622.63  โปรดดรูายละเอยีดใน 1.2 
สนิทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตาม
สญัญาเชา่ด าเนินงาน 

โปรดดรูายละเอยีดใน 1.2 
สนิทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตาม
สญัญาเชา่ด าเนินงาน 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 1.19  0.16  เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ ปลอดภาระผกูพนั 
รวม 15,184.85  16,191.40    

 
ทรัพย์สนิถาวรของบริษัทมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ที่ดิน 

ที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2562 

ถนนสลีม เขตบางรัก 
จงัหวดักรุงเทพฯ 

ใช้เป็นท่ีตัง้อาคาร
ส านกังานใหญ่และ
อาคารจอดรถ 

1,759.33 2,021.45 เจ้าของกรรมสทิธ์ิ ปลอดภาระผกูพนั 

ส านกังานสาขาประกนั
ชีวิตและประกนัภยั 
ทัว่ประเทศ 

ใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังาน
สาขาประกนัชีวิต
และประกนัภยั 

471.30 471.30 

ต าบลบางพลใีหญ่   ใช้เป็นท่ีตัง้อาคาร 122.70 122.70 
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ที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2562 

อ าเภอบางพล ี        
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ส านกังานและที่จอด
รถส าหรับรถยนต์ให้
เช่าของกิจการ 

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

ใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังาน
สาขาประกนัภยั 

12.08 12.08 เจ้าของกรรมสทิธ์ิ ปลอดภาระผกูพนั 

355/15-16 ถนนมิตรภาพ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000 

ใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังาน
สาขาประกนัภยั 

11.02 11.02 

 รวม 2,376.43 2,638.55   
 

 อาคาร 

ที่ตัง้ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
ถนนสลีม เขตบางรัก  
จงัหวดักรุงเทพฯ 

อาคารส านกังานใหญ่และ
อาคารจอดรถ 

461.88 370.40 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ส านกังานสาขาประกนัชีวิตและ
ประกนัภยัทัว่ประเทศ ทัง้หมด 56 
แหง่ และอาคารอื่นๆ 

อาคารส านกังานสาขาประกนั
ชีวิตและประกนัภยั 

145.26 227.75 

 รวม 607.14 598.15   
 

 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 

ประเภททรัพย์สนิ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์
ส านกังาน 

เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 75.64 77.88 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์
ส านกังาน 

เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 1.39 0.59 สนิทรัพย์ตาม
สญัญาเชา่
การเงิน 
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ประเภททรัพย์สนิ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
 รวม 77.03 78.46   

 

1.2 สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

 สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ประเภททรัพย์สนิ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
สนิทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสญัญา
เช่าด าเนินงาน 

ส าหรับสญัญาเชา่ด าเนินงาน 11,478.93 12,054.06 เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

บางสว่น
เป็น
หลกัประกนั
การกู้ยมื
ระยะยาวกบั
สถาบนั
การเงิน 

สนิทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสญัญา
เช่าด าเนินงาน 

ส าหรับสญัญาเชา่ด าเนินงาน 406.34 568.57 ภายใต้
สญัญาเชา่
การเงิน  

ภายใต้
สญัญาเชา่
การเงิน  

 รวม 11,885.27 12,622.63   
 

 ยานพาหนะ 

ประเภททรัพย์สนิ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
ยานพาหนะ ส าหรับสญัญาเชา่ด าเนินงาน 237.79 250.48 เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิ 
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

ยานพาหนะ ส าหรับสญัญาเชา่ด าเนินงาน - 2.98 สนิทรัพย์ตาม
สญัญาเชา่
การเงิน 

 รวม 237.79 253.46   
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 สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ 

ประเภททรัพย์สนิ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 1.19 0.16 เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิ 
ปลอดภาระ
ภาระผกูพนั 

 รวม 1.19 0.16   
 

1.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประเภททรัพย์สนิ วัตถุประสงค์การถอืครอง 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระ
ผูกพัน 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 293.28   302.12  เจ้าของ

กรรมสทิธ์ิ 
ปลอดภาระ
ผกูพนั 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่ง
พฒันา 

เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ  127.21   108.23  เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ปลอดภาระ
ผกูพนั 

 รวม 420.49   410.35    
 

ในการด าเนินธุรกิจบริษัทมีการจดัท าตราสญัลกัษณ์ ซึ่งได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบักระทรวงพาณิชย์  เมื่อวนัที่ 4 
เมษายน 2561 ดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า ส าหรับบริษัท 
 

 
 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยบริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ขอใช้ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 34 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ความหมายของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ค าวา่ “บริษัทย่อย” หมายถึง 

(1) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทมีอ านาจควบคมุกิจการ  

(2) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทยอ่ยตาม (1) มีอ านาจควบคมุกิจการ  

(3) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการอยู่ภายใต้

อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทยอ่ยตาม (2) 
 

ค าว่า “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีสว่นร่วม

ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดบัที่จะมีอ านาจควบคมุนโยบายดงักลา่ว และไม่ถือ

เป็นบริษัทยอ่ยหรือกิจการร่วมค้า 
 

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมรวมกนัตัง้แต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ

จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ บริษัทหรือบริษัทยอ่ยมีอ านาจในการมีสว่นร่วมตดัสินใจ เว้นแต่จะพิสจูน์ให้เห็น

เป็นอยา่งอื่น 
 

ค าวา่ “บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในประกาศคณะกรรมการก ากับ   
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้องและใช้บงัคบัในขณะนัน้ 
 
นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการลงทนุและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทนุใน
ธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ
การเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน          
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทนุและพิจารณาศกัยภาพและปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์
การลงทนุอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้ในการขออนมุตัิการลงทนุจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย  ที่มีจ านวนสงูกว า่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น หรือที่ อาจกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย
อยา่งมีนยัส าคญัและไมส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท    บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์   SEG 

เลขทะเบียนบริษัท   0107561000285 

ประเภทธุรกิจ   ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 

กลุม่อตุสาหกรรม   ธุรกิจการเงิน 

หมวดธุรกิจ   ประกนัภยัและประกนัชีวติ 

ทนุจดทะเบียน   7,536,401,860 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั   752,097,832 หุ้น   มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  7,520,978,320 บาท           (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั   752,097,832 หุ้น   มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ที่ตัง้บริษัท   เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 ถนนสลีม แขวงสลีม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์    0 2631 1311 

เว็บไซต์    www.segroup.co.th 

 
ข้อมูลนายทะเบียน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาอ่ืน ๆ  

นายทะเบียน - หุ้นสามญั   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญช ี  นายโชคชยั งามวฒุิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ 

นายชาญชยั สกลุเกิดสนิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ 

นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติธ ารง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4208  

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2677-2000 

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22    

ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ  ไมม่ี 

http://www.segroup.co.th/
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
(1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (SELIC) 

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกนัชีวิต 
สัดส่วนการถอืหุ้น 99.97% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 8-12 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก 

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

 

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

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกนัวินาศภยั 
สัดส่วนการถอืหุ้น 97.33% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ จี ถึงชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก 

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

 

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

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกนัวินาศภยั 
สัดส่วนการถอืหุ้น 93.44% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 34/3 อาคารไทยประกนัภยั ซอยหลงัสวน ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 235,000,000 บาท 

 

(4) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด (SECAP) 

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริการรถเช่าเพื่อธุรกิจ และธุรกิจให้สนิเช่ือ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท 
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(5) บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จ ากัด (SBL) 

ชื่อบริษัท บริษัท สนิบวัหลวงลสิซิ่ง จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์และให้บริการสนิเช่ือ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท 

 
(6) บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จ ากัด (SBC) 

ชื่อบริษัท บริษัท สนิบวัหลวงแคปปิตอล จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินทนุส าหรับบริษัทในเครือ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

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

ชื่อบริษัท บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่ีจอดรถยนต์แก่ RDD 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 2 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 180,000,000 บาท 

 
(8) บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด (SEAD) 

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเก่ียวกบังานปรึกษาด้านการลงทนุ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5,000,000 บาท 
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(9) บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากัด (TCC Card) 

ชื่อบริษัท บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการท าการตลาดให้บริการซือ้สนิค้าผา่นบตัรเครดิตในกลุม่บริษัท  
สัดส่วนการถอืหุ้น 99.98% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 

 
(10) บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ ากัด (SEA) 

ชื่อบริษัท บริษัท ศนูย์วิชาการอาคเนย์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการบริการสถานฝึกอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานของลกูจ้าง ของ

บริษัทในเครือ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ชัน้ 9 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 250,000 บาท 

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

ชื่อบริษัท SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจบริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการจดัการ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958) 
ทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร์ สงิคโปร์ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ดอลลาร์ สงิคโปร์ 

 
(12) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ ากัด (RDD) 

ชื่อบริษัท บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ขายและให้เช่ารถยนต์มือสองสภาพดี  
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 71/1 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ 10540 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 250,000 บาท 
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(13) บริษัท เอส โซฟิน จ ากัด (S Sofin) 

ชื่อบริษัท บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีในการท าประกนัภยั 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 

 
(14) บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ ากัด (ASH) 

ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพืน้ท่ีในอาคารส านกังาน ให้กบับริษัททัว่ไป  และบริษัทในเครืออาคเนย์ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 184 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ทุนจดทะเบียน 5,522,500 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5,522,500 บาท 

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

ชื่อบริษัท บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิง้ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิง้ลงทนุในบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมทนุ ด าเนินธุรกิจโบรคเกอร์ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000 บาท 

 
(16)  บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (SEP) 

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ให้เช่าอาคารพืน้ที่ส านกังาน 

รวมถึงสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 100.00% 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

1.  หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใต้ช่ือ “SEG” โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นสามญั
จ านวนทัง้สิน้ 752,097,832 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)  

„ ทนุจดทะเบียน 7,536,401,860 บาท    
„ ทนุช าระแล้ว    7,520,978,320  บาท 

2.  บริษัทไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

1. รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 ล าดบัแรกของบริษัท  ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้
 

ล าดับ 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นายเจริญ สริิวฒันภกัดี  281,103,971 37.38 
2 คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัด ี 281,103,971 37.38 
3 UBS AG SINGAPORE BRANCH 144,737,144 19.24 
4 DBS BANK LTD  22,004,400 2.93 
5 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 15,962,860 2.12 
6 ส านกังานพระคลงัข้างที่ 765,672 0.10 
7 ทา่นผู้หญิงทศันาวลยั  ศรสงคราม 648,894 0.09 
8 บริษัท เพรสทีจ 2015 จ ากดั 613,200 0.08 
9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
327,783 

 0.04 
10 นายอธิป  ศกัดิ์สทุธยาคม 300,000 0.04 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย 747,567,895 99.40 
 ผู้ ถือหุ้นอื่น 4,529,937 0.60 
 รวม 752,097,832 100.00 

 

ผู้ถอืหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 585,354,088 77.83 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 166,743,744 22.17 

 
2. ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุ้นใน

อนาคต 
- ไมม่ี ‟ 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรเงินทนุส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัทในแตล่ะปี แตจ่ะต้องไมม่ีขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึน้อยูก่บัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคลอ่งทางการเงิน กระแสเงินสด 
การส ารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนภายในบริษัท เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน การได้รับความเห็นชอบการจา่ยเงินปันผลจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท และ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคญั ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลกัเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นส าคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งการได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาอนุมตัิของคณะกรรมการและที่ประชุม      
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยอ่ย ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรเงินทนุส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทในแตล่ะปี และจะต้องไมม่ีขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลเฉพาะ หรือด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย
เฉพาะ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบงัคบัของผู้ก ากับดูแลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท
เห็นสมควร โดยค านงึถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว การส ารองเงินไว้เพื่อบริหาร
กิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคนืเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวยีนภายในบริษัทยอ่ย 
เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อย
อยา่งมีนยัส าคญั โดยการพิจารณาจะค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อย
มีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทจะท าการรายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราว
ถดัไป 
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8.โครงสร้างการจดัการ 
 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถแสดงได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้

 

 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ทา่น ดงันี ้

 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

วันที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. นายเจริญ สริิวฒันภกัด ี ประธานกรรมการ 29 มิถนุายน 2561 
2. คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 29 มิถนุายน 2561 
3. 
 

นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ 
 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

4. 
 
 

นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

29 มิถนุายน 2561 

5. 
 
 

นางอาทินนัท์ พีชานนท์ 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

29 มิถนุายน 2561 

                 

                        

                 

                        

                                      /            
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

วันที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

6. 
 

นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี
 

กรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

7. 
 
 
 

นายสมชยั สจัจพงษ์ 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

8. 
 
 

นายอภิชยั บญุธีรวร 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

29 มิถนุายน 2561 

9. 
 

พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

11 กรกฎาคม 2561 

10. 
 
 

นางกลุภทัรา สโิรดม 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

11. 
 

นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

11 กรกฎาคม 2561 

12. 
 

นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

11 กรกฎาคม 2561 

 

โดยมีนางสาวสภุาภรณ์  โรจนอมรชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท คือ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี คุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม     
นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ นางอาทินนัท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายสมชยั สจัจพงษ์ นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการสองใน
แปดคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1. นางกลุภทัรา สโิรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ 25 มีนาคม 2562 
2. นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการตรวจสอบ 11 กรกฎาคม 2561 
3. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการตรวจสอบ 11 กรกฎาคม 2561 

หมายเหต:ุ  นางกลุภทัรา สิโรดม และนายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน 
โดยมีนายวิชาญ อศัวรังส ีหวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 11 กรกฎาคม 2561 
2. นางอาทินนัท์ พีชานนท์ กรรมการบริหาร 11 กรกฎาคม 2561 
3. นายสมชยั สจัจพงษ์ กรรมการบริหาร 11 กรกฎาคม 2561 
4. นายอภิชยั บญุธีรวร กรรมการบริหาร 11 กรกฎาคม 2561 

โดยมีนางสาววิริณฐ์ เจริญวยั ผู้ชว่ยผู้จดัการ ส านกัเลขานกุารบริษัท ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1. พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 9 สงิหาคม 2562 
2. นายสมชยั สจัจพงษ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 9 สงิหาคม 2562 
3. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 9 สงิหาคม 2562 

โดยมีนายอมรินทร์ โพธ์ิเย็น ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสีย่ง  ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์           ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 9 สงิหาคม 2562 
2. นางอาทินนัท์ พีชานนท์           กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 9 สงิหาคม 2562 
3. นายอภิชยั บญุธีรวร              กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 9 สงิหาคม 2562 

โดยมีนางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภบิาล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1. นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่               ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 9 สงิหาคม 2562 
2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี     กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 9 สงิหาคม 2562 
3. นางกลุภทัรา สโิรดม              กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 9 สงิหาคม 2562 
4. นายสมชยั สจัจพงษ์ กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 9 สงิหาคม 2562 

โดยมีนางสาววิริณฐ์ เจริญวยั ผู้ช่วยผู้จดัการ ส านกัเลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
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ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 
 

รายชื่อกรรมการ การประชุมในปี 2562 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

รวม 10  ครัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

     รวม 11 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

    รวม 8 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
     รวม  - ครัง้2 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 รวม ‟ ครัง้3 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล 
  รวม ‟ ครัง้4 

นายเจริญ สริิวฒันภกัดี 10/10 - - - - - 
คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี 7/10 - - - - - 
นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ 10/10 - - - - - 
นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 10/10 - 8/8 - - - 
นางอาทินนัท์ พีชานนท์ 10/10 - 8/8 - - - 
นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 6/10 - - - - - 
นายสมชยั สจัจพงษ์ 10/10 - 8/8 - - - 
นายอภิชยั บญุธีรวร 10/10 - 8/8 - - - 
พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี 9/10 2/2 - - - - 
นางกลุภทัรา สโิรดม1 10/10 9/9 - - - - 
นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ 10/10 11/11 - - - - 
นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ 9/10 11/11 - - - - 

หมายเหต ุ:  1นางกลุภทัรา สิโรดม ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานประกรรมการตรวจสอบ แทนพลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 
                             2 กรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562 ไมม่ีการจดัประชมุ 

   3กรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  และในปี 2562  
   ไมม่ีการจดัประชมุ 

    4กรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562 ไมม่ีการจดั
   ประชมุ 
 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางอาทินนัท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
3. นางสาวรุ้งทอง จินตนามาลากิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยทุธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน่ 
4. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฎิบตัิการ 
5. นายไตรรงค์ บตุรากาศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 
หมายเหต ุ (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  คือ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ฝ่ายการเงินและสนับสนนุธุรกิจ  จบการศึกษาระดบัปริญญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 และปริญญาตรี BBA (Accounting) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
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 (2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการท าบัญชี คือ  นางพชร อัมพรไพศาลกิจ ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ ฝ่ายบัญชี               
 จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551       และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีเลขานกุารบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัท
หรือคณะกรรมการบริษัท  โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตัง้ให้นางสาว
สภุาภรณ์  โรจนอมรชยั ผู้อ านวยการ ส านกัเลขานกุารบริษัท ด ารงต าแหน่งเ ป็นเลขานุการบริษัท  ซึ่งบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุาร
บริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) และหลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท (Advances for Corporate 
Secretaries)   ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลกัสูตรอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นและเก่ียวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่
เลขานกุารบริษัท เพื่อสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบส า หรับ
เลขานกุารบริษัท ดงันี ้

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานกุารบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. ให้ข้อมูลและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการและผู้บริหาร 

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของ       
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังานก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3. สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหารของบริษัท 
และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคลที่กรรมการ ผู้จดัการ และ
ผู้บริหาร คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหารดงักลา่วเป็น  
ผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
เป็นประจ าทกุ 6 เดือน 

4. ติดตามและดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และ
ข้อพงึปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
(ค) หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(ง) หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(จ) รายงานประจ าปีของบริษัท 

6. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสีย และหนงัสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทัง้จดัส่ง
ส าเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้  
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7. สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติ รวมทัง้ผลกัดันให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี   ดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 
1.  แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1.1  ดแูลให้กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ

  จ านวนคา่ตอบแทนของกรรมการ  
1.3 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่กรรมการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
1.4 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องพิจารณาให้

  สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตัง้ใจของกรรมการบริษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และ
  คู่แข่งขนั   โดยที่ค่าตอบแทนดงักลา่วต้องอยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ  และรักษากรรมการที่มี
  คณุภาพไว้ 

 

2.  ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 2 สว่น 

2.1  ค่าเบีย้ประชุม เพื่อสะท้อนการท างานของกรรมการบริษัท และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที่โดยการเข้า
ประชมุอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2 คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวลั (ถ้ามี)  และประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 
 

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
3.1 คา่เบีย้ประชมุ ให้จ่ายเป็นรายไตรมาสทกุไตรมาสส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย 
3.2 คา่เบีย้ประชมุ ให้จ่ายกบักรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยทกุทา่นท่ีเข้าร่วมการประชมุ  
 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริษัท อาจมีการแต่งตัง้เพิ่มเติมในอนาคต เป็นจ านวนไม่เกิน 
6,000,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนดงักลา่วมีผลตัง้แต่วนัที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปี 
จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเป็นอย่างอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการจัดสรรและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยภายในวงเงินดังกล่าว เช่น การก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการก าหนดเบีย้ประชุม         
ตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม แตเ่ฉพาะคา่เบีย้ประชมุกรรมการเป็นดงันี ้
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หมายเหต:ุ * รวมถึงคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนท่ีบริษัทอาจมีการแต่งตัง้เพ่ิมเติมในอนาคต 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2562 

 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2562 
(บาท/คน/ปี) 

1. นายเจริญ สริิวฒันภกัดี ประธานกรรมการ ไมรั่บคา่ตอบแทน 
2. คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ไมรั่บคา่ตอบแทน 
3. 
 

นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ 
 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

500,000 

4. 
 
 

นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

400,000 

5. 
 
 

นางอาทินนัท์ พีชานนท์ 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

400,000 

6. 
 

นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 
 

กรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

240,000 

7. 
 
 
 

นายสมชยั สจัจพงษ์ 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

400,000 

8. 
 
 

นายอภิชยั บญุธีรวร 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

400,000 

9. 
 

พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

460,000 

10. 
 
 

นางกลุภทัรา สโิรดม 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

850,000 

11. นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ 840,000 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้การประชุม) 
1.  คณะกรรมการบริษัท 
1.1 ประธานกรรมการ 70,000 
1.2 กรรมการ 40,000 
2. คณะกรรมการชุดย่อย* (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)  
2.1 ประธานกรรมการ 50,000 
2.2 กรรมการ 40,000 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2562 
(บาท/คน/ปี) 

  กรรมการตรวจสอบ 
12. 

 
 

นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

800,000 

 
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1.  แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1.1   ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ความรู้
 ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1.2 พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้
 อยูใ่นปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท 

   

2.  ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.1  คา่ตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจ า 
2.2 คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวลั (ถ้ามี) ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร และอื่นๆ  
  

3.  วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม
 หลกัเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ 
3.2  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทให้มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบีย้      
 ประชมุด้วย 

  ในปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารรวม 6 ทา่น  ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารที่ด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทด้วยจ านวน 2 ทา่น  โดยบริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารของบริษัทดงันี ้ 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 6 25,523,700 
รวม 6 25,523,700 

 
2.  ค่าตอบแทนอื่น 

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
  บริษัทได้ก าหนดคา่ตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ ได้แก่ ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น   
(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
  บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร ประกนัสขุภาพกลุม่  
และประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ เป็นต้น 
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ตารางเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ที่ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น) เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
1 นายเจริญ  สริิวฒันภกัด ี ไมม่ี 281,103,971 281,103,971 

คูส่มรส คณุหญิงวรรณา  สริิวฒันภกัดี ไมม่ี 281,103,971 281,103,971 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

2 คณุหญิงวรรณา  สริิวฒันภกัดี ไมม่ี 281,103,971 281,103,971 
คูส่มรส นายเจริญ  สริิวฒันภกัดี ไมม่ี 281,103,971 281,103,971 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

3 นายอารีพงศ์  ภูช่อุม่    ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางอลสิา ภูช่อุม่ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

4 นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางอาทินนัท์  พีชานนท์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

5 นางอาทินนัท์  พีชานนท์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

6 นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางปภชัญา สริิวฒันภกัดี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

7 นายสมชยั  สจัจพงศ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางธิดารักษ์ สจัจพงษ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

8 นายอภิชยั  บญุธีรวร ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางนารี บญุธีรวร ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

9 พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางสดุาวดี มงคลหตัถี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

10 
 

นายโยธิน  พิบลูย์เกษตรกิจ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นางขนิษฐา พิบลูย์เกษตรกิจ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

11 นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
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ที่ รายชื่อ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น) เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้/ลดลง (หุ้น) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
คูส่มรส นางนนัทา อินทรลกัษณ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

12 นางกลุภทัรา  สโิรดม ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
คูส่มรส นายรอม  หิรัญพฤกษ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

13 นางสาวรุ้งทอง  จินตนามาลากิจ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 คูส่มรส - ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
14 นางสาวอรวรรณ วรปัญญา ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 คูส่มรส - ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
15 นายไตรรงค์  บตุรากาศ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 คูส่มรส นางปณุรดา  บตุรากาศ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
16 นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 คูส่มรส นายนิคม  จนัคง ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 

หมายเหต ุ:  นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี เข้าถือหุ้นบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 54 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรในการเป็นกลไกส าคญัที่ขบัเคลื่อนและน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและการ
เติบโตที่ยัง่ยืน  ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจที่วางไว้ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลขึน้ 
โดยจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลให้มีความชดัเจน ความโปร่งใส ความยตุิธรรม และมีความเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัทัง้องค์กร 

นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลฉบบันี ้ ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ในท่ีประชมุครัง้ที่ 1/2561 เมื่อ
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบและแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท 

บริษัทก าหนดให้บคุลากรมีหน้าที่ท่ีจะต้องยดึถือตามสิง่ดงัตอ่ไปนี ้

 คา่นิยมของบริษัท (Core Values) 

 ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) 

 ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน 

 ระเบียบข้อบังคบัในการท างานของบริษัท โดยปฏิบตัิงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น 
ทุม่เทให้เกิดผลส าเร็จของงาน 

บริษัทยึดถือระบบคณุธรรมที่พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนกังานเป็นส าคญั ดงันัน้ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ผลตอบแทน และแรงจงูใจตา่ง ๆ จะขึน้อยูก่บัสิง่ดงัตอ่ไปนี ้

 คณุภาพและผลส าเร็จของงาน 

 ความรู้ความสามารถ 

 ทศันคติและศกัยภาพของพนกังาน สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท 
บริษัทสง่เสริมการสร้างและพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้บคุลากรของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต  มีโอกาสก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ (Career Opportunity) มีการพฒันาภาวะ
ผู้น าให้กบัพนกังานทกุระดบั ตลอดจน มีแนวทางที่จะสง่เสริมและพฒันาผู้มีศกัยภาพโดดเด่นอย่างเป็นระบบ (Talent Management) 
มีการจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง  (Succession Planning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถที่จะเติบโตไปกับองค์กร 
ภายใต้คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที่มุง่เน้นการเสริมสร้างสปิริตที่มุ่งมัน่สูค่วามส าเร็จอยา่งไร้ขีดจ ากดั เพื่อสง่มอบผลงานและบริการ
ที่เป็นเลศิอยา่งมืออาชีพตรงใจลกูค้า  

บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร (Employee Engagement) ด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุง พฒันา และบริหารจดัการปัจจยัต่างๆ ที่ท าให้บคุลากรของบริษัทอยู่ดีมีสขุ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการรักษาบคุลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี มีคณุภาพ ให้เกิดความภาคภมูิใจในการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรแล้ว  ยงัเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์องค์กรที่ดี (Employer Branding) ตอ่สายตาคนภายนอกให้มีความสนใจมาร่วมงานกบับริษัทอีกด้วย (Employer of 
Choice) 

 

1. นโยบายด้านการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและการดูแลบุคลากรใหม่ 
(Talent Acquisition and Onboarding) 

การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ คณุลกัษณะ ตลอดจน ประสบการณ์ในการท างานท่ีตรง
ตามความต้องการขององค์กรเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นส าหรับการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจที่ต้องพฒันา
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ขีดความสามารถทางการแขง่ขนัขององค์กรไปพร้อม ๆ กบัการเปลีย่นผา่นสูโ่ลกดิจิทลั ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทเป็นท่ีรู้จกัและเข้าถึงผู้สมคัร
เจนเนอเรชัน่ใหม่ๆ (Millennials)  ที่มีคณุลกัษณะ วิธีการสื่อสาร มีเป้าหมายและการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรชั่นก่อนๆ   
การปรับปรุงกระบวนการการสรรหาและคดัเลอืกให้รวดเร็ว เช่ือถือได้  

ภายใต้หลกัเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะจ้างและบรรจุพนกังานตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนกังานที่
จะได้รับการจ้างและบรรจตุ้องผา่นการพิจารณาดงันี ้

 คณุวฒุิ 

 ประสบการณ์ 

 มีความสามารถเหมาะสมกบัต าแหนง่งาน 

 มีคณุสมบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
ในขัน้ตอนการคดัเลือก บริษัทมีการน าเคร่ืองมือคดักรองผู้สมคัรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ อาทิ แบบประเมินค่านิยมองค์กร 

แบบทดสอบความรู้และทกัษะด้านวิชาชีพ  เทคนิคการสมัภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : BEI)  การแนะน า
ผู้สมคัรจากพนกังานในองค์กร (Employee Referral) ซึง่เป็นแหลง่ข้อมลูที่สามารถอ้างอิงได้  

เมื่อผา่นกระบวนการสรรหาคดัเลอืกและจ้างงาน  พนกังานใหม่ของบริษัททกุคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ (Onboarding 
Program) ซึง่เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้พนกังานได้รู้จกับริษัท รู้จกัธุรกิจในกลุม่บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และ
กลุม่ทีซีซี และรู้จกัวิถีการท างานร่วมกนัแบบเครือไทย โฮลดิง้ส์ (TGH Corporate Culture & Core Values) รวมไปถึง ได้ความรู้
เบือ้งต้นในสินค้าและบริการทัง้ประกันภยั ประกันชีวิต และการบริการทางการเงินอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท (Product Knowledges) 
กฎหมาย ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่ต้องรู้เพื่อปฏิบตัิตามกรอบการด าเนินธุรกิจ  ตลอดจนระเบียบข้อบงัคบัการท างาน สวสัดิการ ผลประโยชน์
ตา่ง ๆ ของพนกังาน  แนวทางในการบริหารจดัการและพฒันาพนกังาน (My Career Pathway) ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้างผลงานท่ีเป็นเลศิ  มีศกัยภาพท่ีพร้อมจะเติบโตไปกบับริษัทตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจองค์กรที่วางไว้ 

 
2. นโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

(Compensation and Benefits) 
บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณาถึง

ปัจจยัตา่ง ๆ เช่น คณุวฒุิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหนง่งาน อตัราคา่จ้างแรงงานของตลาด โดยค านงึถึงจดุอ้างอิง
ที่เหมาะสมกบัตลาดและสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป สภาวะการครองชีพ ประกอบกบั
สภาวะทางเศรษฐกิจ การแขง่ขนักบัตลาดอนัมีลกัษณะทางธุรกิจที่คล้างคลงึกนั  

นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีสวสัดิการให้กบัพนกังานเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสงัคมและสภาพแวดล้อมใ น
การท างานที่มีความสขุ (Live a Happy Life)  มีชมรมกีฬา กิจกรรมสนัทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างสขุภาพและสขุอนามยัที่ดี  การ
ได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้าและบริการต่าง ๆ  ทัง้ของกลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี  
นอกเหนือไปจากการให้ความคุ้มครองสวสัดิการหลกักบัพนกังาน เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่รักษาพยาบาล คา่รักษาฟัน การตรวจ
สขุภาพประจ าปี การประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุเป็นต้น 
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่น 

(Talent and People Capability Development)  
บริษัทให้ความส าคญัในการเรียนรู้และพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะ 

(Competency Development) ที่สอดคล้องกบัหน้าที่รับผิดชอบและเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์และมาตรฐาน
ของงานท่ีได้ก าหนดไว้  (Technical Proficiency) อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้มีการวางแผนและพฒันาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career 
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Planning and Development) สง่เสริมการเรียนรู้เทคนิควิธีในการท างาน  วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้พนกังานได้พฒันา
ศกัยภาพท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมสมัมนาภายในองค์กร การจดัสง่พนกังาน
ไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกับสถาบันภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการศึกษา 
(Scholarship) แก่พนกังานในสาขาวิชาชีพท่ีเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านซึง่จ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กรให้แข็งแกร่ง (Knowledge Management)  บริษัทยังสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลีย่นและเรียนรู้ระหวา่งกนัในองค์กร ผา่นแคมเปญหรือกิจกรรมการเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มีการสอนงาน (Coaching) 
การจดัตัง้ชมุชนผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Community of Practice : COP)  โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการ
อ านวยความสะดวกให้พนกังานมีแหลง่ความรู้ที่สามารถเข้าถึงและพฒันาตวัเองได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัทจ าแนกการพฒันาบคุลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การพฒันาสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency) เป็นการพฒันาความสามารถและคุณลกัษณะที่ทุกคนในองค์กร
จ าเป็นต้องมีเหมือนๆ กนั เป็นความสามารถ (Ability) ที่ท าให้บริษัทแตกต่างอย่างโดดเด่น ทัง้ในแง่การตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า และการแขง่ขนัได้ในธุรกิจอตุสาหกรรมเดียวกนั  ถือเป็นพืน้ฐานท่ีจะน าองค์กรไปสูว่ิสยัทศัน์ที่ก าหนดไว้   

2. การพฒันาสมรรถนะหลกัของธุรกิจประกนัและการเงิน (Core Insurance and Financial Competency) เป็นการให้ความรู้ ความ
เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการท าธุรกิจประกันภยั ประกันชีวิต และการเงิน รวมไปถึง กฎหมาย ข้อบงัคบัต่าง ๆ ซึ่งพนกังานทุกคน
จะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานตอ่ไป 

3. การพฒันาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่หรือตามลกัษณะงาน (Functional / Technical Competency) เป็นการพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และคณุลกัษณะที่บคุลากรจ าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้  สมรรถนะประเภทนีจ้ะสะท้อน
ถึงระดบัความสามารถที่บคุลากรต้องมีก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ 

4. การพฒันาสมรรถนะด้านการบริหารและการจดัการทัว่ไป (Professional / Management Competency) การพฒันาความรู้ ทกัษะ 
และคณุลกัษณะด้านการบริหารและการจดัการทัว่ไปที่จ าเป็นส าหรับพนกังานที่มีหน้าที่ในระดบัจดัการ หรือเป็นพนกังานทัว่ไปที่
ต้องใช้ความรู้และทกัษะดงักลา่วในการปฏิบตัิงานในหน้าที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมายวางไว้  

TGH Competency Model 
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5. การพฒันาสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership Competency) การสร้างและพฒันาภาวะผู้น าให้แก่พนกังานทกุระดบัในองค์กร  
ซึ่งนอกเหนือไปจากคณุลกัษณะทัว่ไปของผู้น าแล้ว  การเป็นผู้น าแบบบคุลากรของบริษัท (TGH Leadership Model) จะต้องมี
คณุลกัษณะที่เป็น DNA ขององค์กร เป็นผู้น าที่มีเอกลกัษณ์และสามารถท าให้องค์กรนัน้มีความแตกตา่งจากองค์กรอื่น  

นอกจากนี ้บริษัทยังได้มีการพัฒนาผู้ มีศักยภาพโดดเด่น (Talent Management) โดยเน้นการค้นหาและพัฒนา        
ศกัยภาพของตนเองร่วมกบัหวัหน้างานโดยใช้แผนพฒันารายบคุคล ( Individual Development Plan : IDP) ซึ่งนอกจากพนกังานจะ
สามารถวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาตวัเองได้ในแบบที่ต้องการแล้ว  การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 70 : 20 : 10  ยงัท าให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากกวา่การเรียนรู้แบบเดิม ๆ 

 การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิ (Experiential / On The Job Learning) 70%      
 การเรียนรู้จากบคุคลอื่น (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) 20%      
 การเรียนรู้แบบทางการ (Formal Learning / Classroom) 10% 
 

4. นโยบายด้านการบริหารผลงาน 
(Performance Based Rewards) 

บริษัทได้พฒันาระบบการประเมินผลงาน โดยน า Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณา
พฤติกรรมอนัพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรของพนกังาน  และเพื่อให้พนกังานสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานของตนได้  บริษัทจึงสนบัสนุนบทบาทของหวัหน้างานในการสื่อสารเป้าหมายในระดบัองค์กรไปสู่ระดบับคุคลให้สอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุง่เน้นท่ีกลยทุธ์ขององค์กรเป็นหลกั ซึง่การเช่ือมโยงเป้าหมายโดยการไลร่ะดบันี ้นอกจากจะสร้างความ
ชดัเจนและแรงบนัดาลใจให้แกพ่นกังาน ยงัก่อให้เกิดแรงขบัเคลือ่นผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และพนัธกิจอย่างร้อยเรียง เช่ือมต่อกนัทัว่ทัง้องค์กร น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  เมื่อมีการตัง้เป้าหมายและตวัชีว้ดัที่ชดัเจน 
เป็นรูปธรรม ในพนกังานทกุระดบัชัน้ การน าผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานไปใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับเงินเดือน ให้
โบนสั และเลือ่นขัน้เลือ่นต าแหนง่ (Promotion) ประจ าปีจงึเป็นไปอยา่งเหมาะสม เที่ยงธรรม ทัง้ยงัช่วยสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ให้แก่พนกังานด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจะสง่เสริมการพฒันาทรัพยากรบคุคลเพื่อให้พนกังานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการท างานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่อง ให้สามารถปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ให้เกิดผลส าเร็จของงาน โดยยดึแนวทางดงันี  ้

 ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่ร่วมกบัหนว่ยงานด้านทรัพยากรบคุคลในการวางแผนการประเมิน ติดตามผล และให้ข้อมลู
เพื่อสง่เสริมการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาและสนบัสนนุให้เกิดผลส าเร็จของงาน 

 พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอ งอย่าง
สม ่าเสมอทัง้งานในหน้าที่รับผิดชอบ และในสว่นอื่นของบริษัท 
 

5. นโยบายด้านการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งและบุคลากรในอนาคต  
(Succession and Workforce Planning)  

เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน การวางแผนผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) แทนผู้บริหารระดบัสงู และต าแหน่งงานหลกั (Key Positions) ขององค์กร ถือเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นที่จะต้องท าอย่าง
เป็นระบบ มีหลกัการ และได้รับการเห็นพ้องต้องกนั ตัง้แตปั่จจยัที่น ามาพิจารณาเพื่อระบตุ าแหน่งหลกัขององค์กร  หลกัเกณฑ์การคดั
สรรผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งแทน  วิธีการประเมินความพร้อมของผู้ สืบทอดต าแหน่ง เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้ (Gap 
Analysis) มาจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านก าลงัคนที่จะสานต่อ
พนัธกิจขององค์กร เป็นการสร้างความมัน่ใจในการบริหารจดัการที่ดี  ที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  พนัธมิตรทาง
การค้า และลกูค้าของบริษัท  
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6.   นโยบายการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
      (Employee Engagement) 

บริษัทจดัให้มีการส ารวจความพงึพอใจของพนกังานในเร่ืองตา่ง ๆ ขององค์กร  เพื่อน าข้อมลูมาบริหารจดัการปรับปรุงพฒันา
ปัจจยัตา่ง ๆ ในองค์กร ท่ีจะท าให้พนกังานในองค์กรอยูด่ีมีสขุ (Live a Happy Life) เพราะบริษัทเช่ือวา่หากพนกังานมีความผกูพนักบั
องค์กร รู้สกึภาคภมูิใจในองค์กร มีทศันคติที่ดีในการท างานท่ีองค์กร เขายอ่มสร้างผลงานท่ีดีเหนือความคาดหมาย พร้อมที่จะทุม่เทฝ่า
ฟันเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 

บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน มีความปลอดภยั และอนามยัที่ดี 
บริษัทจะสง่เสริมให้มีซึง่ความเข้าใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัฝ่ายบริหาร และระหวา่งพนกังานด้วยกนัเอง ตลอดจนจะสนใจ

รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องทกุข์ของพนกังาน 

 
แนวทางปฏบิตัแิผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

 
บริษัทได้จดัท าแผนผู้สบืทอดต าแหนง่ (Succession Planning) โดยก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการพิจารณาคดัเลอืกและ

พฒันาบคุลากร เพื่อให้มาด ารงต าแหนง่ทดแทนผู้บริหารระดบัสงู (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป) ผู้บริหารระดบักลาง (ผู้อ านวยการ
ฝ่ายและผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส) ตลอดจน ต าแหนง่งานหลกัอื่น ๆ ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นด้วยเป็นต าแหนง่งานท่ีมีลกัษณะและ
ความรับผิดชอบเฉพาะตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท (Critical / Key Positions)  เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาทดแทน  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เมื่อมตี าแหนง่ในระดบับริหารและต าแหนง่งานหลกัที่มีลกัษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะวา่งลง หรือเป็นต าแหนง่ใหม ่
บริษัทจะพิจารณาพนกังานท่ีอยูใ่นเกณฑ์ที่บริษัทเห็นวา่ด ารงต าแหนง่ดงักลา่วได้ โดยจะท าการคดัเลอืกและพิจารณาแตง่ตัง้
พนกังานเหลา่นัน้เป็นอนัดบัแรกก่อน เว้นแตจ่ะไมม่ีผู้ที่บริษัทเห็นวา่เหมาะสม บริษัทจงึจะด าเนินการสรรหาและแตง่ตัง้ผู้ด ารง
ต าแหนง่ด้วยวิธีอื่นแทน 

2. ขัน้ตอนการปฏิบตัินีใ้ช้เฉพาะบริษัทก าหนดเทา่นัน้ 
3. ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงตามสายงาน (ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป) เป็นผู้ รับผิดชอบเบือ้งต้นตอ่การพฒันาของพนกังานในความ

รับผิดชอบของตน ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
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ขัน้ตอนหลักของแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
 

 
 

1. การก าหนดต าแหน่งงานหลกั (Critical / Key Position)  
หนว่ยงานด้านทรัพยากรบคุคล ด าเนินการน าเสนอให้ทกุสายงานร่วมกนัพิจารณาก าหนดต าแหน่งงานที่มีความส าคญัต่อ

ความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ  โดยมีประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการพฒันาบคุลากร (People Development Committee - PDC) เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อวางแผนในการจดัเตรียมและ
พฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมมาสืบทอดต าแหน่งงานหลกั  โดยจ าแนกต าแหน่งงานหลกั (Critical / Key Position) ออกเป็น 2 
ประเภท ดงันี ้ 

1.1 ผู้บริหารระดบัสงู ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึน้ไป (Executive Vice President)  และผู้บริหารระดบักลาง 
ต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส (Vice President ‟ Senior Vice President)  

1.2 ต าแหนง่งานหลกัอื่น ๆ  (Critical / Key Position) ที่ลกัษณะและหน้าที่รับผิดชอบของงานมีความส าคญัและจ าเป็นต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 

 ต าแหนง่งานท่ีอยูใ่นสายงานหลกัขององค์กร  (Core Business) เช่น Underwrite, Claim  หรือต าแหน่งงานที่
เก่ียวข้องโดยตรงกบัเทคโนโลยีหลกัขององค์กร  (Core Business Technology)  

 ต าแหน่งงานที่ต้องการความเช่ียวชาญพิเศษ หรือความช านาญเฉพาะด้าน หรือเป็นต าแหน่งงานที่ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนานในการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทกัษะและความสามารถในการ
ท างาน  (Distinctive Job) เช่น Actuarial, Reinsurance, Finance& Accounting     

 ต าแหนง่งานท่ีต้องการในอนาคต (Future Projects) เช่น Data Analytic, Financial Adviser 

 ต าแหน่งงานที่ต้องการในบางพืน้ที่ หรือจ าเป็นต้องมีในพืน้ที่นัน้ ๆ  (Geography)  หรือต าแหน่งงานที่
จ าเป็นต้องมีในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานวิชาชีพ (จป.)  
 

การก าหนด         
ต าแหน่งงานหลกั 

หลกัเกณฑ์การคดัสรร
ผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมมา

ด ารงต าแหน่งแทน 

วิธีการประเมินความ
พร้อมของผู้สืบทอด

ต าแหน่ง  

การพฒันาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง  

การติดตามและ
ประเมินผลความตอ่เน่ือง 
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2. หลักเกณฑ์การคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งแทน 
การคดัเลอืกผู้สบืทอดต าแหนง่นัน้ จะพิจารณาจากปัจจยัเหลา่นีป้ระกอบ 

                                 ระดบัต าแหนง่และหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจบุนั (Present Position Level and    
                                    Responsibility)  

    ผลประเมินการปฏิบตัิงานในช่วง 3 ปีย้อนหลงั  (Past Performance) ท่ีวดัผลงานจากตวัชีว้ดั    
       หลกั (Key Performance Indicators- KPIs)   

                                คณุสมบตัิของพนกังาน (Individual’s Qualification) อาทิ ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ    
                                   (Competency)  ของต าแหนง่ที่จะทดแทน หรือศกัยภาพ (Potential) ในการรับผิดชอบงานท่ี  
                                   เหนือขึน้ไป                            
                                    

3. วิธีการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่ง 
หนว่ยงานด้านทรัพยากรบคุคล รวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของพนกังานท่ีอยูใ่นเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด (ข้อ 2)  โดยจะ

พิจารณาคดัเลือกจากพนกังานที่อยู่ในกลุ่มผู้น าที่มีศกัยภาพโดดเด่นเป็นล าดบัแรก เนื่องจากเป็นกลุม่ที่ได้รับการอบรมพฒันาเพื่อ
เตรียมความพร้อมจากบริษัทอยูแ่ล้ว (Talent Development Program)  ทัง้นี ้ผู้บริหารสงูสดุของสายงานจะร่วมพิจารณาคดัเลือกผู้มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด น าเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพฒันาบคุลากร (PDC) 
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาด ารงต าแหน่ง รวมถึง วิธีการพฒันาพนักงานเพื่อมาทดแทนแต่ละต าแหน่งงานหลกั 
(Critical / Key Position) 
 

4. การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (IDP : Individual Development Plan) 
ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพฒันาบุคลากร (PDC) สรุปความเห็นและให้ความเห็นชอบในการก าหนด

พนักงานที่บริษัทเห็นสมควรให้มีการพัฒนาเพื่อการสืบทอดต าแหน่ง โดยการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP - Individual 
Development Plan)  ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างจุดแข็ง (Strength) ของผู้สืบทอดต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึง 
การพฒันาที่จุดควรปรับปรุง (Area of Improvement) ของผู้สืบทอดต าแหน่งแต่ละคน การพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่งถือเป็นบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคญัของผู้บริหารสายงาน หรือผู้ด ารงต าแหน่งงานหลกั (Critical / Key Position) ที่ต้องหารือร่วมกนักบัผู้
สืบทอดต าแหน่ง ในการหาวิธีพัฒนาต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนงาน 
(Coaching) การเป็นพี่เลีย้ง (Mentoring) การมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ (Special Project) การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Consulting)  เป็นต้น 

 

5. การติดตามและประเมินผลความต่อเน่ือง 
เมื่อได้ผู้สบืทอดต าแหนง่แล้ว จะเข้าสูข่ัน้ตอนสดุท้ายของแผนการสบืทอดต าแหนง่ คือ การตดิตามความคืบหน้าของ

แผนพฒันารายบคุคลของผู้สบืทอดต าแหนง่ (IDP) ในทกุ ๆ  6 เดือน เพื่อประเมินประสทิธิผลและความส าเร็จของแผนพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื่อง และมกีารทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่ของบริษัทปีละ 1 ครัง้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัวางบคุลากรที่เหมาะสม
เพื่อทดแทนในต าแหนง่งานหลกัตอ่ไป 
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9.การก ากับดูแลกจิการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัท 
และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย ตัง้แต่
พนกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจดัท านโยบายเก่ียวกบัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แตโ่ครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึง
หลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอยา่งโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงานใด ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

เพื่อให้บริษัทมีความนา่เช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้กิจการอย่าง
ยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงได้จดัท านโยบายเก่ียวกบัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  ปี 2560 ซึ่งจัดท าโดย
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

 
หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลกัปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

 
หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 หลักปฏิบัติ 1.1 
คณะกรรมการจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร
จดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึง 
(1) การก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

 หลักปฏิบัติ 1.2 
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(governance outcome) อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1) สามารถแขง่ขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว  
(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  
(3) เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อม  
(4) สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  
ทัง้นี ้คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนีใ้นการก ากบัดแูลบริษัท ให้น าไปสูผ่ลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
1.2.1 คณะกรรมการจะค านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทาง

การเงิน 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 62 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยึด
มัน่ในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการ
ด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

1.2.4 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มกีารสือ่สารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอือ้ให้
มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

 หลักปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการจะดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of care) และซื่อสตัย์
สจุริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มี
ผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การได้มา/จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผล 
เป็นต้น 

 หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
1.4.1 คณะกรรมการจะจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบหุน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจดัให้มีการทบทวนกฎบตัร
ดงักลา่วเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และฝ่ายจดัการ อยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร   

1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจดัการบริษัทให้แก่ฝ่ายจดัการ โดยท า
การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรก็ดี การมอบหมายดงักลา่วมิได้เป็นการปลดเปลือ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดแูลฝ่ายจดัการให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหน้าที่
ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการอาจพิจารณาแบง่ออกเป็น ดงันี  ้
เร่ืองที่ควรดแูลให้มีการด าเนินการ  
หมายถึง เร่ืองที่คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัให้มีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาได้ ซึง่ได้แก่เร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

 การก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

 การสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ในจริยธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

 การดแูลโครงสร้าง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัใน
การประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การสรรหา พฒันา ก าหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนที่เป็นเคร่ืองจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบั วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
หลกัขององค์กร 

เร่ืองที่ด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
หมายถึง เร่ืองที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจดัการเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย
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หลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายให้ฝ่ายจดัการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจดัการ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึง่ได้แก่เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 การก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

 การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน  

 การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ  

 การก าหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจดัการบคุคล 
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

 การดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงินมีความนา่เช่ือถือ 
เร่ืองที่คณะกรรมการไมค่วรด าเนินการ  
หมายถึง เร่ืองที่คณะกรรมการจะก ากบัดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการ
เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการด าเนินการ ซึง่ได้แก่เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 การจดัการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัิแล้ว  
ทัง้นี ้คณะกรรมการควรปลอ่ยให้ฝ่ายจดัการรับผิดชอบการตดัสินใจด าเนินงาน การจดัซือ้จัดจ้างการรับบคุลากร
เข้าท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็น 

 เร่ืองที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยี เป็นต้น 
 

หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

 หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการจะก าหนดหรือดแูลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็น
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้บริษัท ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 
2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกั (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม 

สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสาร ให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท าเป็นวิสยัทศัน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and values) หรือวตัถปุระสงค์และ
หลกัการ (Principles and purposes) หรืออื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้าง
คณุคา่ให้ทัง้แก่บริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวมควบคูก่นัไปโดยพิจารณาถึง 
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงปัจจยัตา่งๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม 
(2) ความต้องการของลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยี 
(3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท 
(4) วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้บริษัท 
(5) กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท 
(6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแขง่ขนัด้วยการสร้างคณุคา่ให้บริษัท และลกูค้า (Value proposition) 
(7) ความสามารถในการด ารงอยูข่องบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจยัทัง้โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท 

และผู้มีสว่นได้เสยีได้ 
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2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระท า 
(Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส ่(Due consideration of 
social and environmental responsibilities) เป็นต้น  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรสะท้อนอยู่ในการ
ตดัสนิใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร 

 หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้ วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจ าปีของบริษัท 
สอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 
2.2.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั

ของบริษัท โดยค านงึถึงปัจจยัแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนบัสนนุ
ให้มีการจดัท า หรือทบทวนวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์
และแผนงานประจ าปีได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดแูลให้มกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสีย่ง
ตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายหลกัของบริษัท โดยมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งแท้จริง 
(1) ระบุวิ ธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระ หว่างผู้ มีส่วนได้ เสียกับ 

บริษัทไว้ชดัเจน เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมลูประเด็นหรือความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่
ได้อยา่งถกูต้องใกล้เคียงมากที่สดุ 

(2) ระบผุู้มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุ่มบคุคล หน่วยงานองค์กร 
เช่น พนกังาน ผู้ลงทนุ ลกูค้า คูค้่า ชมุชน หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานก ากบัดแูล เป็นต้น 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตาม
ความส าคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ทัง้บริษัท และผู้มีสว่นได้เสยี ทัง้นี ้เพื่อเลอืกเร่ืองส าคญัที่จะเป็นการสร้าง
คณุคา่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีมาด าเนินการให้เกิดผล 

2.2.3 ในการก าหนดกลยทุธ์ คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพของ
บริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี  ้คณะกรรมการจะ
ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical 
conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะก ากบัดแูล ให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร 
2.2.5 คณะกรรมการจะก ากับดูแล ให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ

ด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี โดยจดัให้มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบดแูลและติดตามผลการด าเนินงาน  
 
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 หลักปฏิบัติ 3.1 
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ สดัส่วน
กรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว้ 
3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มัน่ใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียได้ รวมทัง้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อยา่งน้อย 1 คนทีม่ีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจ านวน
กรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัสว่นระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกัน
อยา่งเหมาะสม โดย 

 กรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่ง
อิสระ  

 กรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  รวมทัง้ดแูลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และ
ข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ และการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและบน website ของบริษัท 

 หลักปฏิบัติ 3.2 
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  ทัง้นี ้ประธานกรรมการของบริษัท ไม่เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ พลต ารวจเอกเจตน์ 
มงคลหตัถี กรรมการอิสระ ท าหน้าที่ร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการจะก าหนดอ านาจหน้าที่
ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชดัเจน และเพื่อไมใ่ห้คนใดคนหนึง่มีอ านาจโดยไม่จ ากดั บริษัทจะ
แยกบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 
(2) การดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(3) การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดแูลให้

เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(4) การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญั

กนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 
(5) การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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3.2.4 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะ
พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว  

3.2.5 เพื่อให้เร่ืองส าคญัได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด
ยอ่ย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลัน่กรองข้อมลู และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ
ตอ่ไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

 หลักปฏิบัติ 3.3  
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่
มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 
3.3.1  คณะกรรมการจะจดัให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคณุสมบตัิที่

จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสมรวมทัง้มีการพิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่ว 
และจดัท าความเห็นคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี ้บริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบถึงข้อมลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

3.3.2 คณะกรรมการจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีที่
คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ให้ค านงึถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบด้วย 

 หลักปฏิบัติ 3.4  
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแตล่ะคน ทัง้นี ้อยูใ่นลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม  

3.4.2 ผู้ ถือหุ้ นต้องเป็นผู้ อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้คา่ตอบแทนในอตัราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทน
ประจ า เบีย้ประชมุ) และคา่ตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกบัมลูค่าที่บริษัท 
สร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น แตไ่มอ่ยูใ่นระดบัท่ีสงูเกินไปจนท าให้เกิดการมุง่เน้นแตผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.3  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนด้วย ทัง้นี ้จ านวนเงินคา่ตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึง
คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 

 หลักปฏิบัติ 3.5 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลให้มัน่ใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
3.5.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ

ท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่หลายบริษัท และเพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
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บริษัทได้มีอยา่งเพียงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่ให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหนง่อื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นท่ีรับทราบ 
3.5.4  ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความ

ขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มัน่ใจว่าบริษัทมี
มาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ให้กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมดที่ได้จดัให้มี
ขึน้ในรอบปี เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็น  

 หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้มกีรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอื่นที่
บริษัท ไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมี
ความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย 
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย ซึง่รวมถึง 

(1) ระดบัการแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อยโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้
แตง่ตัง้เว้นแตบ่ริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทขนาดเลก็ที่เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ก็ได้  

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตวัแทนของบริษัท
ดแูลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ ร่วมลงทนุอื่น คณะกรรมการจะ
ก าหนดนโยบายให้ตวัแทนท าหน้าที่อยา่งดีที่สดุเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกบันโยบายของ
บริษัทแม ่

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการต่างๆ เป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การท ารายการอื่นที่ส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลกิบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุหรืออาจต้องลงทนุเพิ่มเติมมีนยัส าคญัต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการจะ
ดูแลให้มีการจัดท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจน
เก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อ
สามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท างบการเงินของบริษัท ได้มีตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

 หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการรายบคุคล 
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆได้  

 หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและ
ความรู้ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
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3.8.1 คณะกรรมการจะดแูลให้มัน่ใจวา่ บคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่จะได้รับการแนะน าและมีข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ที่จ าเป็นอยา่งตอ่เนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัการ

ประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมลูการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี  

 หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการจะดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็น และมี
เลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
3.9.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถ

จดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 
3.9.2 จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แตไ่มน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ปี 
3.9.3 คณะกรรมการจะดแูลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เข้าสูว่าระการประชมุ 
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณี

จ าเป็นเร่งดว่นเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้
ก็ได้ 

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่  

3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่
ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดยแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการประชุม
คณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานง านให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ในรายงาน
ประจ าปี และบน website ของบริษัท 

3.9.9 เลขานุการบริษัท จะฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่และในกรณีที่มี
หลกัสตูรรับรอง (certified program) เลขานกุารบริษัท จะเข้ารับการอบรมหลกัสตูรดงักลา่วด้วย 
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หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการจะด าเนินการให้มัน่ใจวา่มีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูให้มีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 
4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลที่มีคุณสมบตัิ

เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้ บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้อย

คณะกรรมการจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล 
เห็นชอบบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
เพื่อเป็นการเตรียมสบืทอดต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู  

4.1.4 คณะกรรมการจะสง่เสริมและสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

 หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
4.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเคร่ืองจูงใจให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบริษัท ในระยะยาว 
4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุตัิโครงสร้างค่าตอบแทน

ของผู้บริหารระดบัสงู และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมิน
ดงักลา่ว 

 หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของ
บริษัท 
4.3.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่อาจอยูใ่นรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการ

ครอบครัวไมว่า่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม ่ข้อตกลงผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุม่บริษัทแม ่ซึง่มีผลตอ่อ านาจในการ
ควบคมุการบริหารจดัการบริษัท 

4.3.2 คณะกรรมการจะดแูลไมใ่ห้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบคุคลที่
เหมาะสมมาสบืทอดต าแหนง่ 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูตามข้อตกลงตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การควบคมุบริษัท 
 

 หลักปฏิบัติ 4.4 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจงูใจที่เหมาะสม 
4.4.1 คณะกรรมการจะดแูลให้มีการบริหารทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร พนกังานในทกุระดบั

มีความรู้ ความสามารถ แรงจงูใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมเพื่อรักษาบคุลากรท่ีมีความสามารถของ
องค์กรไว้ 
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4.4.2 คณะกรรมการจะดแูลให้มกีารจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลให้พนกังานมีการออมอยา่งเพยีงพอ
ส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการเงิน การเลอืกนโยบาย
การลงทนุท่ีสอดคล้องกบัชว่งอาย ุระดบัความเสีย่ง 

 
หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

 หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการให้ความส าคญัและสนบัสนนุการด าเนินการท่ีก่อให้เกิดมลูคา่แก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุประโยชน์ต่อลกูค้า
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กร และดแูลให้ฝ่ายจดัการน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการทบทวน

กลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 
5.1.2  คณะกรรมการจะสง่เสริมการด าเนินการ เพื่อเพิ่มคณุค่าให้บริษัท ตามสภาพปัจจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง

อาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพฒันาสินค้าและบริการ 
การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมือกบัคูค้่า 

ทัง้นี ้การด าเนินการข้างต้นควรมีลกัษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทัง้แก่บริษัท ลกูค้า คู่ค้า สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
และไมส่นบัสนนุให้เกิดพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 

 หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ ทกุฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั 
และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของบริษัท 
5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม ไมล่ะเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อเป็นแนวทางให้ทกุสว่นในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
หลกั ที่เป็นไปด้วยความยัง่ยืน โดยจดัท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ความรับผิดชอบตอ่พนกังานและลกูจ้าง โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบตัิต่อ

พนกังานและลกูจ้างอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนษุยชน ได้แก่ การก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ผลประโยชน์อื่นๆ 
ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสขุภาพ
อนามยัและความปลอดภยัในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมความก้าวหน้า รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอื่นๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลกูค้า โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และค านึงถึงสขุภาพ ความ
ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายสุินค้าและบริการ การ
ติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูค้าเพื่อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการสง่เสริมการขายต้องกระท าอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลกูค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คู่ค้า
เคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลคูค้่าเพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยืน 
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(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริม
ประโยชน์ตอ่ชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท จะไม่สร้างหรือก่อให้เ กิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลงังาน การใช้น า้ การใช้ทรัพยากร
หมนุเวียน การปลดปลอ่ยและจดัการของเสยีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั
อยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องและก าหนดให้
บริษัทมีและประกาศนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ตอ่สาธารณะโดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือขา่ยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงสนบัสนนุให้บริษัทอื่นๆ และคูค้่ามีและประกาศนโยบาย
การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ รวมทัง้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยด้วย  

 หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้อยา่งยัง่ยืน 
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทัง้ตระหนกัว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมี

ผลกระทบตอ่กนัและกนั 
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนกัวา่ รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกนั ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกนัด้วย 

ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ ให้ค านงึถึงผลกระทบและความคุ้มคา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรัพยากร โดยยงัคงอยู่บน
พืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัท อยา่งยัง่ยืน 

5.3.3    คณะกรรมการจะดูแลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลวุตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน 
พฒันา ดแูล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

ทัง้นี ้ทรัพยากรที่บริษัทพึงค านึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ภมูิปัญญา (Intellectual Capital) 
ด้านบคุลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

 หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบริษัท รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน     
การบริหารความเสีย่งเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 
5.4.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถึง

การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้  

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลให้การบริหารความเสีย่งขององค์กรครอบคลมุถึงการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  
ทัง้นี ้กรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ได้แก่ 

(1) บริษัทได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและมาตรฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 72 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
นา่เช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (Availability) รวมทัง้ป้องกนัมิให้มีการน าข้อมลูไปใช้ในทางมิ
ชอบ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

(3) บริษัทได้พิจารณาความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจดัการความเสีย่งดงักลา่ว ใน
ด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ( Incident Management) การบริหาร
จดัการทรัพย์สนิสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

(4) บริษัทได้พิจารณาการจดัสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัใน
การก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกล
ยทุธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบคุคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสอดคล้องกบัรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  เป็นต้น 

 
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์
อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจความเสีย่งที่ส าคญัของบริษัท และอนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรับได้ 
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนมุตัินโยบายการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ 

และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนใน
องค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี ้คณะกรรมการจะให้ความส าคญักับสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและดูแลให้มีการ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งเป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัท มีการระบคุวามเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจสง่ผลให้
บริษัท ไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ทัง้นี ้ความเสีย่งหลกัที่คณะกรรมการจะให้ความส าคญั อาจแบง่ออกเป็น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบั (Compliance Risk) เป็นต้น 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัท ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้เพื่อ
จดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองข้อ 6.1.1 ‟ 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสทิธิผลของการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทัง้ของในประเทศ

และในระดบัสากล 
6.1.8 ในกรณีที่บริษัท มีบริษัทยอ่ยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั (เช่น มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมินระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งมา
เป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 ‟ 6.1.7 ด้วย 
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 หลักปฏิบัติ 6.2 
คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และมีคณุสมบตัิและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
6.2.2 คณะกรรมการจะก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบไุว้

ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท จัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ เข้าถึงข้อมูลที่

จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้
ข้อมลู การได้หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัให้มีบคุคลหรือหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบใน
การพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

 หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาสของบริษัท  และการท า
ธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท ในลกัษณะที่ไมส่มควร 
6.3.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิใน

การรักษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (Availability) 
รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการจะดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทาง
และวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมาย
ก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมใน
การตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดแูลให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่าง
มีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเ ว้นจากการมีสว่นร่วม
ในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

 หลักปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ที่ชดัเจนและสื่อสารในทกุระดบัของ
องค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังให้พนกังานทุกคน
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
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 หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้บริษัท มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 
6.5.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัด

ช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมมีากกวา่หนึง่ช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้
ใน website หรือรายงานประจ าปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยจะก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทัง้มีกระบวนการ
ตรวจสอบข้อมลู การด าเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต 
 
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

 หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ  
ตา่งๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทาง
การเงิน จะพิจารณาปัจจยัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
(2) ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้

ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้บริษัทจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบ
ข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ 
นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะดแูลให้การ
เปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของกลุม่ตน การเปิดเผยในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับ
สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ตน 

 หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชี ้
ถึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
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7.2.2 ในการอนมุตัิการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มัน่ใจได้
วา่การท ารายการดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถ
ในการช าระหนี ้

 หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มัน่ใจได้วา่ บริษัท มีแผน
ในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 
7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด และ

ดแูลให้บริษัท ประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู 
7.3.2 คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านงึถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสีย ซึ่ง

รวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 
7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท  ไม่ว่าจะ

ด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

 หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการจะพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการ
เคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับ
ในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเลม่แยกต่างหาก
ตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเร่ืองที่ส าคญัและสะท้อนการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัท 
อยา่งยัง่ยืน 

 หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการสือ่สารกบัผู้ ถือ
หุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 
7.5.1 คณะกรรมการจะจดัให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure 

Policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลบัและข้อมลูที่มีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการสื่อสารให้เข้าใจ
ตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจดัให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็น
อยา่งดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์  เช่น การจดัให้มีหลกัปฏิบตัิ
ในการให้ข้อมลู นโยบายการใช้ข้อมลูภายใน รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน 
เพื่อให้การสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการจะสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 
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7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณา
ให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยกระท าอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทัง้นี ้บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนีบ้น Website ของ
บริษัท 
(1) วิสยัทศัน์และคา่นิยมของบริษัท 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และของปีก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท น าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือ สือ่ตา่งๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ Special Purpose Enterprises/Vehicles 

(SPEs/SPVs) 
(9) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและมี

สทิธิออกเสยีง 
(10) การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดบัสูง 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
(12) ข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
(13) นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ นโยบายรักษาความปลอดภยัด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสีย่ง  
(14) กฎบตัร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(16) ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงานหรือร้องเรียน หรือบคุคลที่รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขานกุารบริษัท เช่น ช่ือบคุคลที่

สามารถให้ข้อมลูได้ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ 
 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

 หลักปฏิบัติ 8.1 
คณะกรรมการจะดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท 
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เร่ืองส าคัญ ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของบริษัท ได้ผา่นการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น โดยเร่ืองส าคญัดงักลา่วถกูบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น เช่น 
(1) การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชมุ ซึง่หากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเร่ือง
ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
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(2) หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลให้หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตอ่การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
8.1.4 คณะกรรมการจะดแูลให้มีการสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัท 

อยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุ  
8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้า 

และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บน website ของบริษัท ด้วย 
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องจะถูกจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทัง้ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับ

ภาษาไทย ทัง้นี ้หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดงัตอ่ไปนี ้
(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) วาระการประชุม โดยระบวุ่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบ่งเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่

เก่ียวกบักรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการและการอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 
(3) วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอซึง่รวมถึง 

ก. วาระอนุมตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูล
ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตผุลและข้อมลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ – ระบช่ืุอ อาย ุประวตัิการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ทัว่ไปท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็น
การเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และ
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

ค. วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละ
ต าแหนง่ และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี – ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 
คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
(5) ข้อมลูประกอบการประชมุอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่

ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เอกสารที่ผู้
ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชมุเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ เป็นต้น  

 หลักปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการจะดแูลให้การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สทิธิของตน 
8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น 

ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่การอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทาง เป็นต้น 
8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ให้มีการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร 

เช่น ไมก่ าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิ
ของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

8.2.3 คณะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น  ทั ้ง ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น  
ผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า  
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8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดแูลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอย่างเหมาะสม และ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค านงึถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัท 

8.2.5 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัได้ กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชมุและในฐานะผู้ ถือหุ้นไม่สนบัสนนุ
การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเร่ิมการประชมุ ให้บริษัทแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและของผู้
ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการ
แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส าคญั และสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ
นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่
ละวาระให้ที่ประชมุทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

 หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการจะดแูลให้การเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถัดไป ผ่าน

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัท 
8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลให้มีรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละ

วาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 

 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายของบริษัท   และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขต      

ของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงมีอ านาจด าเนินการ/ อ านาจอนมุตัิในเร่ือง
ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของบริษัท 
2. อนมุตัิแผนการด าเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปีของบริษัทท่ีน าเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 
3. ก าหนดและอนมุตัินโยบายตา่ง ๆ ตามที่กฎหมายหรือหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลบริษัทก าหนด รวมถึงนโยบายหลกัใน

เร่ืองตา่ง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท เป็นต้น 
4. อนมุตัิหลกัการก ากบัดแูลกิจการและบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ใช้ส าหรับบริษัท ซึ่งน าเสนอโดย

คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
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5. แตง่ตัง้ ถอดถอน และก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตัง้แตร่ะดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

6. อนมุตัิคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตัง้แตร่ะดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
7. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
8. อนมุตัิการจ่ายหรืองดง่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
9. เสนอการเพิ่มทนุหรือลดทนุ หรือการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและ/ หรือ

วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 
10. อนุมัติการให้หรือยกเลิกการกู้ ยืมเงิน การค า้ประกัน การให้สินเช่ือส าหรับสินเช่ือที่มีวงเงินเกินอ านาจอนุมัติของ

คณะกรรมการบริหาร 
11. อนมุตัิการให้กู้ยืมเงิน การเข้าค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น  
12. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย 
13. อนุมัติการปรับสภาพ ท าลาย ตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช ารุด สูญหาย ถูกท าลาย 

เสือ่มสภาพ หรือล้าสมยัจนไม่สามารถใช้งานได้ ส าหรับสินทรัพย์ที่มีมลูค่าทางบญัชีเกินอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการ
บริหาร 

14. ขายหรือจ านองอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 
15. อนมุตัิการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ

รายนามของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 12 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 คนดงันี ้

1.   นายเจริญ                สริิวฒันภกัดี ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. คณุหญิงวรรณา       สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่    รองประธานกรรมการ            กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
4. นายโชติพฒัน์           พีชานนท์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
5. นางอาทินนัท์ พีชานนท์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
6. นายสมชยั สจัจพงษ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
7. นายอภิชยั บญุธีรวร  กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
8. นายฐาปน   สริิวฒันภกัดี กรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
9. พลต ารวจเอกเจตน์   มงคลหตัถี กรรมการ กรรมการอิสระ 
10. นางกลุภทัรา สโิรดม  กรรมการ กรรมการอิสระ 
11. นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการ กรรมการอิสระ 
12. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการ กรรมการอิสระ 
 นางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทได้ คือ นายเจริญ สริิวฒันภกัดี คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  
นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  นางอาทินนัท์  พีชานนท์  นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี  นายสมชยั  สจัจพงษ์   นายอภิชยั  บญุธีรวร  กรรมการ
สองในแปดคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขต

อ านาจและหน้าที่ดงันี ้
1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย

การประสานงานผู้ สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน ( Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ 

3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง 
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4) มีอ านาจเข้าถึงได้ทกุข้อมลูของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หวัหน้างาน พนกังาน หรือบคุคล ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชีแ้จงข้อมลู รวมทัง้จดัสง่และให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง ภายใต้การปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนมุตัิการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในสว่นที่มีนยัส าคญั 
รวมถึงการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิ และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็น
ประจ าทกุปี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกบัหวัหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มีความส าคญั อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

6) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

7) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคล
ดงักลา่ว โดยค านงึถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และ
ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท างานตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่าย
จดัการ 

8) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยให้มีความถกูต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

9) จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมารตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน ที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 (3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องของธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 (4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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 (5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 (7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิตามหน้าที่กฏบตัร (Charter) และรายการอื่น

ที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

 (8) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสีย่งจากฝ่ายจดัการ และ/หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 (9) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 (10) ทบทวนผลการปฏิบตัิในปีที่ผา่นมาโดยจดัท ารายงานการปฏิบตัิงานและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 (11) จดัหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ ตาม

ความเหมาะสมและจ าเป็น โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
 (12) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ

คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแก้ไข 
เปลีย่นแปลง นิยามหรือคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และกฏบตัรของคณะกรรมกาตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฏเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือบทบญัญตัิของกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดจ านวน 3 คน  ดงันี ้
1. นางกลุภทัรา  สโิรดม    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโยธิน  พิบลูย์เกษตรกิจ   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์  กรรมการตรวจสอบ 

นายวิชาญ  อศัวรังส ี   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางกุลภทัรา   สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ     

งบการเงิน รายละเอียดปรากฏตามประวตัิของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามเอกสารแนบ 1 
 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขต

อ านาจและหน้าที่ดงันี ้
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 

และมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2. ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ แผน

งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

3. ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัท และบริษัท
ย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้
ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 
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4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทลงทนุหรือร่วมลงทนุกับ
บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการตาม
วตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุตัิการใช้จ่ายเพื่อการลงทนุดงักลา่ว การเข้าท านิติกรรมสญัญา 
และ/หรือ การด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

5. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุของแตล่ะธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา หรืออปุสรรคที่
เกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

6. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทยอ่ยแก่คณะกรรมการบริษัท 
7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าท าธุรกรรมใด  ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทนุ เมื่อมีความจ าเป็น และ/หรือที่กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนมุตัิ 

8. พิจารณาและอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ยืม ขอ
สินเช่ือ จ าน า จ านอง ค า้ประกนัและการอื่น รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถปุระสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าท านิติกรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ 
ท านิติกรรมกบัสว่นราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัเร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการตามวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

9. พิจารณาและอนมุตัิระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือ การ
ด าเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับริษัท และบริษัทยอ่ย 

10. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กรแตง่ตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
หรือหลายคน กระท าการใด  ๆ ที่อยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลาตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจดงักลา่วได้ตามที่
เห็นสมควร จะไมม่ีการมอบอ านาจให้แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ  

11. ด าเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนกังานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจดัท าและให้ ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะมี
การหารือกนัในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป ซึง่รวมถึงมีอ านาจในการเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและ
แต่งตัง้ผู้บริหารในบริษัท     รวมถึงมีอ านาจในการเสนอช่ือกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั (ตามค า
นิยามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท) อย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั ภายใต้
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเห็นสมควรจดัหาที่ปรึกษา หรือบคุคลที่มี
ความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่
คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเร่ืองอื่น
ใดที่จ าเป็นและสมควรท่ีจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

12. พิจารณาและอนมุตัิคูม่ือในการปฏิบตัิงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไป
ตามขัน้ตอนอยา่งมีระบบ 

13. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนมุตัิที่ผ่านการอนุมตัิจาก
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คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการเข้าท าสญัญา
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

14. ประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ
กรรมการบริหารรายบคุคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้
ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี ้
1. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์   ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางอาทินนัท์ พีชานนท์   กรรมการบริหาร 
3. นายสมชยั สจัจพงษ์   กรรมการบริหาร 
4. นายอภิชยั บญุธีรวร   กรรมการบริหาร 
 นางสาววิริณฐ์ เจริญวยั                        เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหาร
จดัการความเสีย่งของบริษัทและบริษัทในกลุม่ธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดนโยบาย
และขัน้ตอนการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้อ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรวมถึง 

1. ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึง่ต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้าน
การตลาด ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) ส าหรับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่บริษัทเผชิญอยู ่และความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของ
บริษัท เป็นต้น  

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากับดูแล
ปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม   รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและกา
ปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบาย
และหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาลทราบในสิง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

5. พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรม การก่อภาระผกูพนั และการท าธุรกรรม
ที่มีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทและทางการก าหนด รวมทัง้การ
พิจารณากลัน่กรองนโยบายการรับประกนั เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

6. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัท เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คนดงันี ้
1. พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถี  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายสมชยั  สจัจพงษ์   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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3. นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง  
นายอมรินทร์    โพธ์ิเย็น   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทใน

การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท โดยอาจก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรวมถึง 
1.  ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท รวมทัง้คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่ เก่ียวข้องก าหนดเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 
และผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุของบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในด้านตา่ง ๆ  

3. ดแูลให้กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แกก่รรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

และก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้บริหารอื่น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึ งหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสีย่งที่เก่ียวข้อง การบริหารจดัการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร รวมถึงให้
ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

6. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจัดท ารายงานการพิจารณา
คา่ตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

7. ก ากับดูแลให้มีการวางแผนและด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมบคุลากรในต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 3 คน  ดงันี ้
1. นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นางอาทินนัท์  พีชานนท์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายอภิชยั  บญุธีรวร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางสาวสภุาภรณ์   โรจนอมรชยั เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 
คณะกรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล  มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ

ก ากบัดแูลให้บริษัทและบริษัทในกลุม่ธุรกิจ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐาน แนวปฏิบตัิที่บงัคบัใช้กบัธุรกรรม
ตา่งๆ  รวมถึงบทบญัญตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยอาจก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบั
ดแูลบรรษัทภิบาลรวมถึง 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 85 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

1. เสนอนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทและบริษัทในเครือตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ก ากับดูแลการปฎิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบนัก ากบั เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ค.ป.ภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

3. ก ากบัดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบาย
ด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)  โดยผา่นส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการก ากบัดแูลกิจการ (Good Governance) 
ที่มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

5. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6. ทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตัิของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากับดแูลต่าง  ๆ  รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้านการก ากบัดูแล
กิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันาหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. ดแูลติดตามการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คนดงันี ้

1. นายอารีพงศ์  ภูช่อุม่    ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
2. นางกลุภทัรา  สโิรดม   กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
3. นายสมชยั  สจัจพงษ์  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
4. นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

นางสาววิริณฐ์  เจริญวยั   เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 86 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. คุณสมบัติของกรรมการ  

 ในการสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคณุสมบตัิที่เป็นประโยชน์และ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งรอบด้านและโปร่งใส ดงันี ้

1.1  คณุสมบตัิที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบงัคบับริษัท และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  

1.2  พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.3  ให้ความส าคญัต่อผู้ที่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย  และที่คณะกรรมการ
บริษัทยงัขาดอยู ่รวมถึงที่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อลกัษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นล าดบัแรก    โดยไม่จ ากดัหรือแบ่งแยก
เพศและเชือ้ชาติ หรือความแตกตา่งใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบรูณ์และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท  

1.4  พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษัทที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจหรือบริการหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู ่เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง อาทิ ธุรกิจบริการ พาณิชย์
กรรม อตุสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิง่แวดล้อม กฎหมาย บญัชี การเงิน ประชาสมัพนัธ์ 
หรือด้านบริหารภาครัฐ 

1.5  พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระอาจพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตัิงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้
เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 กลุม่ธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจว่าประสิทธิภาพการท างานจะไม่
ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

1.6  กรณีแตง่ตัง้กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  มีคณุสมบตัิความเป็น
อิสระตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท  

1.7  พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมา (ถ้ามี)  

2. วิธีการสรรหากรรมการ 

 ในการสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาด าเนินการดงันี  ้
2.1  สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก

กรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย สรรหา หรือพิจารณา
จากบคุคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสม เป็นต้น  

2.2  พิจารณารายช่ือบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมา และคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์ คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ 
2.3  ตรวจสอบวา่บคุคลที่จะถกูเสนอช่ือนัน้ มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2.4  ด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้  เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลดงักลา่วมีความ

ยินดีที่จะมารับต าแหนง่กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

2.5  เสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ แล้วแตก่รณี 
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3. วาระการเป็นกรรมการ  

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้ก าหนดดงันี ้
3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้       
 ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
 สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
3.2 กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก 
 ในกรณีจ าเป็นท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึง
 ความจ าเป็นดงักลา่ว 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณา สรรหา คดัเลอืก และกลัน่กรองบคุคลที่มีความสามารถและคณุสมบตัิที่
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีปัจจยัเบือ้งต้นท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

1.1 มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอตุสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท  
1.2 ผู้ที่ได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิด วิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย  
1.3 มีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหนง่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทกัษะภาวะผู้น า (Leadership) 
 ความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 

 ความสามารถในการพฒันาธุรกิจ (Business Development) 
1.4 คณุสมบตัิอื่น ๆ  

 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
 ซื่อสตัย์ ละเอียด รอบคอบ 
 มีคณุภาพในการท างาน 
 เข้าใจระบบการท างานในลกัษณะ Teamwork ได้ดี 

 

2. วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาด าเนินการดงันี ้
 2.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบคุคลที่ได้รับการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท   เพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้ตอ่ไป 
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นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

บริษัทมีการก ากบัดแูลบริษัทในบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวม
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้อนุมัตินโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่น าเสนอโดย
คณะกรรมการของบริษัท รวมถึงให้ความเห็นชอบบคุลากรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่คดัเลือกและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัท ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั  

ในสว่นการก ากับการจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดโครงสร้างการก ากบั การ
บริหารติดตามและก ากบัดแูลบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้หมด ได้แก่ ด้านการบริหารความเสีย่งของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
ด้านการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และ
ด้านการบริหารจดัการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้มีหน้าที่ก ากับให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
กฎเกณฑ์ โดยผา่นส านกัก ากบัการปฏิบตัิงาน  ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงานของหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงานของบริษัทในบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม และรายงานตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มี
ระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีส านกัตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดแูลเร่ืองระบบ
การตรวจสอบภายใน ติดตามการด าเนินงานการตรวจสอบภายในของหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทัง้มีคณะกรรมการของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ท าหน้าที่ดแูลและก ากบั
ดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ให้ด าเนินงานภายใต้ระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

ในปี 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้นโยบายและหลกัเกณฑ์ของ
บริษัทท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อให้กระบวนการท างานมีประสทิธิภาพ ป้องกนัการเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งบริษัทให้ความส าคญั และสอดคล้องกับข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับ
ก าหนด อาทิ บริษัทแหง่ประเทศไทย  ส านกังาน คปภ. ส านกังาน ก.ล.ต. เช่น นโยบายการก ากบัการจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
โดยจะเน้นในการก ากบัและควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัในการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และการแต่งตัง้ผู้บริหาร
ระดบัสงู นโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  
บริษัทมีมาตรการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์สว่นตนหรือเอือ้ประโยชน์

แก่ผู้ อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ อื่น โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง อันได้แก่         
คูส่มรส บตุรและบตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
และยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  

โดยบริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญัต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทต้องขออนมุตัิซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัท่ีต้องการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท 1 วนั โดยค าขออนมุตัิจะมีผลใช้บงัคบั 3 วนัท าการนบัถดัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิ และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนที่มี
หน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงคูส่มรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการและ/ 
หรือผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการซือ้ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ให้ส านกังาน ก.ล.ต. (แบบออนไลน์) พร้อมกบัสง่ส าเนารายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ไป
ยังส านักเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทัง้เพื่อให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

ในปี 2562 ส านกัเลขานกุารบริษัทได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่กรรมการและผู้บริหาร  ในหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีทราบข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทและงบการเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่าง 7 วนัก่อน
วันสิน้ไตรมาสจนกระทั่งบริษัทได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Trading Session) อยา่งไรก็ดี การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใต้หลกัเกณฑ์นีไ้มร่วมถึงการใช้สิทธิซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจากบริษัทในฐานะผู้บริหารหรือพนกังาน 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการสื่อสารระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยข้อมลูภายในของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั
อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กรและเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบตัิดงักลา่ว 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
 

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
ในปี 2562 บริษัทได้ใช้บริการสอบบญัชีและบริการอื่นจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท โดยมีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 
1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี 1,750,000 
2.  คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,155,000 

รวม 2,905,000 
  
 หมายเหต:ุ  คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 

 
ค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 9,894,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทและ

บริษัทยอ่ยเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 12,799,000 บาท 
ส าหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 

2,980,000 บาท และบริษัทตรวจสอบบญัชีอื่น จ่ายคา่ตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินรวม 236,000 บาท รวมคา่สอบ
บญัชีส าหรับบริษัทยอ่ยเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,216,000 บาท 

 
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non - Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกนัให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั รวมเป็นจ านวนเงิน 1,812,174 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 91 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

การปฏบิตัติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 
ในรอบปี 2562 ที่ผา่นมาบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีทัง้ 5 หมวดตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  

ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแตล่ะหวัข้อดงันี ้
 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยค านึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด อนั

ประกอบด้วยสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
ประจ าทกุปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี สิทธิในการมีสว่นร่วมและรับทราบเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัภายในบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมลูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทนุ เปลี่ยนแปลงอ านาจ
ควบคุม หรือเมื่อมีการซือ้ขายสินทรัพย์ที่ส าคญั นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท สทิธิในการมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษัท สิทธิในการมีสว่นแบ่งในก าไรของบริษัท และ
สทิธิในการรับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
คนได้ใช้สทิธิของตนอยา่งเต็มที่ โดยบริษัทจะไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 
1.1 การอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ 
บริษัทก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และใน

กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษและต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ น
เป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีขึน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึง่ไมอ่ยูใ่นช่วงวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ณ ห้องประชุม 101 ชัน้ 1 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งมีการคมนาคมสะดวกต่อการ
เดินทางของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โดยในระหว่างปีบริษัทมีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่  30 มกราคม 
2562  

บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่รวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี บริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง จดัเตรียม
สถานท่ี เจ้าหน้าที่ต้อนรับและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจ านวนที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจดัเตรียมอากรแสตมป์
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ 

ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็นที่ผู้ ถือหุ้นต้องน ามาให้ครบถ้วน  
ในวนัประชมุเพื่อรักษาสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ มีการแจ้งข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้แนบ
หนงัสือมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉนัทะให้บุคคลใดบคุคลหนึ่งหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชมุแทน 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ไทยและ
ตา่งชาติ  อีกทัง้บริษัทได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ   
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เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก  โดยบริษัทได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่บริษัทได้ยื่น
ค าขออนุญาตไว้  อีกทัง้บริษัทได้มีพิธีเปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562  ฉะนัน้   
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้แรกภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               
จึงก าหนดให้มีการประชมุในปี 2563  ซึง่บริษัทจะได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในสว่นที่เก่ียวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น อาทิ การด าเนินการก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงการด าเนินการภายหลงัวนัประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท โดยบริษัทจะก าหนดให้มีการรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในรายงานประจ าปีคราวถดัไป 

 
1.2 การให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 
บริษัทด าเนินการในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิตามคูม่ือ AGM Checklist ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่วคือ 

เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่
น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าทางไปรษณีย์ไมน้่อยกวา่ 28 วนัก่อนวนัประชุม 
รวมทัง้ได้ประกาศลงหนงัสือพิมพ์รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างละ 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ซึ่งในหนงัสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ อาทิ ในวาระพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ านวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ในวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
บริษัทให้ข้อมลูที่ครบถ้วนเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ ในวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท
ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายและวิธีในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนที่เสนอให้ผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิ และในวาระพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของ
ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้อยา่งครบถ้วน อาทิ ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ประสบการณ์และความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี รวมถึงค่าบริการของผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยในหนงัสือเ ชิญประชุมมีการระบุอย่างชัดเจนถึงวตัถุประสงค์และเหตุผล 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระ 

 
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
 เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ในปี 2562 บริษัทมีการก าหนดนโยบายบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทจะสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 จนถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ก าหนด
หลกัเกณฑ์และแบบฟอร์มส าหรับผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.segroup.co.th/index.php  ภายใต้
หมวด “ข้อมลูนกัลงทนุสมัพนัธ์”  หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น / การประชุมผู้ ถือหุ้น”   โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีลกัษณะเข้าข่ายตามข้อก าหนดของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ  

ในกรณีที่มีการเสนอระเบียบวาระเร่ืองเดียวกันจากผู้ ถือหุ้ นหลายรายหรือเป็นเร่ืองที่อาจจะน ามาพิจารณาร่วมกันได้ 
คณะกรรมการบริษัทอาจน ามารวมเป็นระเบียบวาระเดียวกนัได้ ซึ่งระเบียบวาระใดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะ
ได้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สว่นเร่ืองที่
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ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม
ผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสม 
 

1.4 การมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉนัทะให้ผู้อื่น

หรือกรรมการอิสระของบริษัทมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้จดัเตรียมและสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่มีรูปแบบที่  
ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบ
ฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้บริษัทได้ระบอุย่างชดัเจนในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบ
ฉนัทะ โดยบริษัทได้หลกีเลีย่งการก าหนดเง่ือนไขซึง่ท าให้ยากตอ่การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 
1.5 การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้ข้อมลูและตอบค าถามแก่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการใหญ่  ประธานสายงาน ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้ เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมและตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2562 ที่ผา่นมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ทกุชดุที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงูสดุด้านการเงินของบริษัท 
รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ด้วย 

 
1.6 การจดัสรรเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ก่อนเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม โดย

บริษัทได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน รวมถึงวิธีปฏิบตัิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถามค าถาม
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุมด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จดัสรร
เวลาส าหรับการอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ เห็นและ
ซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสมและให้กรรมการท่ีเก่ียวข้องชีแ้จงและให้ข้อมลูตา่งๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน 

 
1.7 การบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน 
บริษัทจดัให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 อยา่งครบถ้วน มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการและ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการใช้บตัรลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน ค าชีแ้จงที่เป็นสาระส าคญั ค าถาม
ค าตอบ ความคิดเห็นของที่ประชมุ และมติที่ประชมุ โดยแยกเป็นจ านวนเสยีงที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละ
ระเบยีบวาระอยา่งครบถ้วนชดัเจน 

บริษัทเปิดเผยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก าหนด จดัสง่รายงานการประชุม
ให้แก่หนว่ยงานทางการภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทเคารพในสทิธิของผู้ ถือหุ้นและให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัท
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสยีงลงคะแนน โดยถือวา่ 1 หุ้นมี 1 เสยีง 
ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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2.1 รายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

(รายการที่เก่ียวโยงกัน) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทและบุคคลดงักลา่ว อย่างไร      
ก็ตาม ในบางครัง้บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องเป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของบริษัท มีระเบียบปฏิบตัิว่า
ด้วยการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว
มีแนวทางที่ชดัเจน ผา่นกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุม่
ธุรกิจฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั 

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่มีส่วนได้เสียหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีสว่นได้เสียก่ อนการ
พิจารณาธุรกรรมนัน้และไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนัน้ เพื่อให้การตดัสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
กลุม่ธุรกิจฯ อยา่งเต็มที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีอ านาจในการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่ว
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท โดยในปีที่ผา่นมาบริษัทมิได้มีการด าเนินการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจฯ รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและ
ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ โดยการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดพืน้ฐาน ไม่เป็นการเอา
เปรียบผู้อื่นอยา่งไมย่ตุิธรรมหรือด้วยวิธีการท่ีไมถ่กูจริยธรรมหรือไมถ่กูต้องตามกฎหมาย และการเข้าท ารายการดงักลา่วจะต้องเป็นไป
ตามธุรกรรมปกติและอยูบ่นพืน้ฐานเดียวกนักบัรายการท่ีท ากบัลกูค้า 
 
3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอย่าง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องมัน่ใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน อนัได้แก่ พนกังาน ผู้บริหารของบริษัท 
หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก 

บริษัทมีนโยบายแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมี
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งครอบคลมุประเด็นความรับผิดชอบต่อสงัคม 10 ประการ ได้แก่ การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตัิต่อพนกังาน/ 
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม การจดัการสิง่แวดล้อม นวตักรรมและการเผยแพร่
นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการจดัท ารายงานแหง่ความยัง่ยืน 

 
3.1 การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัทได้พฒันาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้มีสว่นได้เสียได้มีสว่นร่วมในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน

ของบริษัท โดยผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่จะเป็นลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้าหนีส้ามารถสง่ข้อเสนอแนะผ่านทาง
เว็บไซต์มายงัผู้บริหารของบริษัทได้ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ 
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3.2 การจดัให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการปกป้องผู้ให้ข้อมลูหรือผู้แจ้งเบาะแส 
บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเก่ียวกบัความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน

ที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร 
โดยพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายงับริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์ ir.seg@segroup.co.th (แผนกงานนกัลงทนุสมัพนัธ์) หรือศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนของบริษัท (สายด่วน
ร้องเรียน1726) นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทสามารถติดตอ่มายงัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือหวัหน้าส านกัตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 02-631-1311 ต่อ 5830 เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจาก
การกระท าผิด 

บริษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต โดยบริษัทจะไมก่ระท าการใดที่มีลกัษณะ
การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื่นใดที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัท เนื่องจากการแจ้งเบาะแสดงักลา่ว และ
บริษัทให้ความส าคญักบัการเก็บรักษาข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส ข้อมลูการร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ไว้เป็นความลบั ซึ่งจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วย หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้  นอกจากนี ้           
ผู้ ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการตามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และระเบียบการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินยัที่บริษัทก าหนด 
 

3.3 แนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง  ๆ ไว้ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะได้รับการดแูลตามสทิธิและข้อตกลงที่มีอยูก่บับริษัทอย่างเป็นธรรม ซึ่งแนวปฏิบัติ
ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

 
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
บริษัท มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี มีความสามารถในการ

แขง่ขนั มีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน โดยค านงึถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูค่าให้แก่   
ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัท มีหน้าที่ในการด าเนินงาน เปิดเผยข้อมลูให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และ
รายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอยา่งเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สนิและธ ารงไว้ซึง่ช่ือเสยีงของบริษัท 

 
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัท ถือว่าความพึงพอใจสงูสดุและความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีต่อบริษัท เป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง บริษัทจึงมุ่งมัน่ที่จะสร้าง

นวตักรรมในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและ
การบริการท่ีเป็นเลศิแก่ลกูค้า โดยค านงึถึงความต้องการและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้า ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างมี
ความรับผิดชอบ ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า และไมเ่ป็นการกระตุ้นการสร้างนิสยัที่ไมพ่งึ
ประสงค์ ไม่ก าหนดเง่ือนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด และด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เอาใจใสแ่ละสม ่าเสมอ รักษาข้อมูลความลบัของลกูค้า ไมเ่ผยแพร่ข้อมลูของลกูค้า ยกเว้นได้รับ
อนุญาตจากลูกค้าหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจะไม่ค้าก าไรจากการเปิดเผยข้อมูลความลบัของลกูค้า 
พนกังานจะต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เก่ียวกับลกูค้าของตนกบัพนกังานอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัอื่นซึง่วางข้อจ ากดัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรักษาความลบัของข้อมลูลกูค้า  

mailto:ir.seg@segroup.co.th
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บริษัท ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท 
รวมทัง้รับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งเมื่อได้รับเร่ืองแล้ว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้ อง
ด าเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอยา่งเร่งดว่น 

 
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
พนกังานทุกคนของบริษัท เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นปัจจัยหลกัของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ   บริษัทจึง

สง่เสริมการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าอื่นๆ ในธุรกิจ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาให้กลุม่ธุรกิจฯ 
เป็นสถาบนัการเงินชัน้น าที่สามารถให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า 

บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลในเร่ืองการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ มีการปฏิบตัิโดย
ความสจุริตใจ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน เคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังานทกุ
คน โดยปฏิบตัิกบัพนกังานทกุคนอยา่งให้เกียรติ ให้ความเคารพสิทธิสว่นบคุคล และเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานเฉพาะที่
จ าเป็นโดยถือเป็นความลบั โดยบริษัทไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตัิอนัเนื่องด้วยเชื อ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือ
รสนิยมทางเพศ และไมย่อมรับการเลอืกปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายทกุรูปแบบ 

บริษัทมีระบบการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้กบัผู้ประกอบการอื่นในประเทศ
ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้มีค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่พนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการส าหรับ
พนกังานของบริษัทประกอบด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน กองทนุประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนัชีวิตกลุ่ม 
การประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ การตรวจสขุภาพประจ าปี ห้องพยาบาลของบริษัท ตลอดจนการให้ทนุการศึกษาต่อเนื่องระดบัปริญญาตรี
ส าหรับพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลอืพนกังานในโอกาสตา่ง ๆ เป็นต้น 

ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยั บริษัทจดัการสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงความปลอดภยั สขุอนามยั 
สิง่แวดล้อมที่ดีเพื่อเอือ้ตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังาน และเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า  นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการซ้อม
หนีไฟ และระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน รวมทัง้บริษัทได้ประกาศเร่ืองแนวการปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัและกรณีพบเหตกุารณ์
ผิดปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่ออาคารสถานที่และต่อพนกังานทุกคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบตัิเร่ืองระบบความปลอดภยั
ส านกังาน 

บริษัทมีการดแูลบริหารจดัการ และการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค สภุาพ ให้เกียรติ ให้โอกาสในการท างาน
แก่พนกังานทกุระดบั และมุง่เน้นการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศในการท างานท่ีดี  

บริษัทสือ่สารให้พนกังานเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั วฒันธรรมองค์กร และกลยทุธ์ขององค์กร เพื่อให้พนกังานมี
เป้าหมายร่วมกนัในการสร้างมูลค่าขององค์กร มีการก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบตัิงานใน
หน้าที่ของพนกังานตามคณุคา่ที่บริษัทมุง่หวงั และมีนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดยบริษัท ได้จดัให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ให้พนกังานทราบโดยทัว่กนั เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบพนกังานของบริษัทและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ และมีการติดตามผลการปฏิบตัิอยูเ่สมอ 

 
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้รวมถงึเจ้าหนีค้ า้ประกัน 
บริษัทปฏิบตัิตามสญัญาและข้อผกูพนัตา่ง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้ประกนัของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

วตัถปุระสงค์ การใช้เงิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีแ้ละเจ้าหนีค้ า้
ประกนัของบริษัท 
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บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมลูทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนีด้้วยความถูกต้องและซื่อสตัย์อยา่งสม ่าเสมอ และในกรณีที่
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกั
ความสมเหตสุมผล โดยบริษัทมุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

บริษัทได้ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทนุเพื่อความมัน่คงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกนัมิให้บริษัทอยูใ่นฐานะท่ียากล าบากใน
การช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนี ้อีกทัง้มีการบริหารสภาพคลอ่งเพื่อเตรียมพร้อมในการช าระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องบริษัทอย่างทนัท่วงทีและ
ตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ( Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสม สามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางการก ากบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของคูค้่าเสมอมา เนื่องจากความส าเร็จของบริษัทสว่นหนึง่มาจากการได้รับการสนบัสนนุจาก

คูค้่า บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการท าธุรกิจ ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้
อยา่งเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 
 บริษัทมีนโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบตัิวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง โดยในการคดัเลอืกผู้ขาย คู่สญัญา หรือที่ปรึกษาต้องอยู่
บนพืน้ฐานของหลกัการวา่บริษัทต้องได้รับประโยชน์สงูสดุ ภายใต้กระบวนการคดัเลอืกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ 
บริษัทเปิดโอกาสให้คู่สญัญาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของบริษัทมีส่วนร่วมในการน าเสนอราคา และห้ามมิให้
พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่าและร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทประกอบด้วยการจดัหาผู้ขาย/ ผู้ ให้บริการ เปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขเพื่อให้เกิดการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม เจรจาตอ่รองราคาและเง่ือนไขต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์สงูสดุของบริษัท พิสจูน์ทราบการมีตวัตนของผู้ขาย/  
ผู้ให้บริการ (Know Your Supplier) ตรวจรับสนิค้า/ บริการ ประเมินประสทิธิภาพของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการภายหลงัการสง่มอบแต่ละครัง้ 
และรายปี และจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ขาย/ ผู้ ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (Approved Supplier List) ซึ่งค านึงถึงปัจจยัในเร่ือง
ต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้า/ บริการ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของผู้ขาย/ ผู้ ให้บริการจากงานที่ผ่านมา สถานะการเงิน 
ประวตัิการถกูร้องเรียน/ ฟ้องร้อง ช่ือเสยีงและความนา่เช่ือถือ บริการหลงัการขาย และความปลอดภยัในเร่ืองข้อมลูของบริษัท เป็นต้น 
ทัง้นี ้ส าหรับการจดัซือ้จดัจ้างปกติ บริษัทจะตรวจสอบราคากบัผู้ขาย/ ผู้ให้บริการอยา่งน้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบและคดัเลอืกผู้ขาย/ 
ผู้ให้บริการท่ีเหมาะสมที่สดุ สว่นกรณีการจดัซือ้จดัจ้างแบบต่อเนื่องหรือกรณีฉกุเฉิน บริษัทจะสอบถามราคาจากผู้ขาย/ ผู้ ให้บริการที่
เห็นวา่เหมาะสมจากบญัชีรายช่ือผู้ชาย/ ผู้ให้บริการท่ีผา่นเกณฑ์การพิจารณาอยา่งน้อย 1 ราย และเจรจาตอ่รองราคา 

บริษัทมีระบบการควบคมุดแูลมิให้มีการน าข้อมลูความลบัของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และกลุม่ธุรกิจฯ จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภยัต่อสงัคมและ
ความมัน่คงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทด าเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคมุดูแลมิให้มีการด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้

ข้อมูลความลบัทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากมลูความจริง 
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การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ร้ายสินค้าและบริการของบริษัทอื่นถือเป็นการขดัต่อนโยบายของบริษัท เนื่องจากบริษัทมี
เป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีกวา่ 

 
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
บริษัทท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ

วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิสว่นตวั แต่ห้ามมิให้พนกังานใช้สิทธิหรือ
สนบัสนนุทางการเมืองในนามของกลุม่ธุรกิจฯ  

บริษัทปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตาม ข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เปิดเผยนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นต่อสาธารณชน ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกับการทุจริต
คอรัปชัน่ หรือเป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศ ไม่ด าเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสว่นท าให้ชุมชน สงัคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
ได้รับความเสยีหาย และไมส่ร้างผลก าไรบนภาระของสงัคม 

บริษัทยึดมัน่ในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนกังาน ลูกค้าและผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์ของการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับการสนบัสนุนการน าเอาความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และ
พนกังาน อาทิ ด้านการบริหารจดัการ การวางระบบ และกฎหมาย เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชุมชนและสงัคมสว่นรวม 

บริษัทสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อปลกูฝังจิตส านกึของความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมสว่นรวม 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานในการ
อนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรและพลงังานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ และสนบัสนนุให้บคุลากรเป็นอาสาสมคัรหรือมี
สว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมและงานสาธารณกศุล   

บริษัทได้จดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืชมุชน สงัคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จ ากดัอยู่แต่โครงการและ
กิจกรรมที่เอือ้ประโยชน์ทางภาษีเท่านัน้ มีสว่นร่วมทางสงัคมในการให้การสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอปุถมัภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอ และ
สง่เสริมให้ชมุชนโดยรอบของบริษัท และชมุชนตา่งๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน ช่วยเหลือเกือ้กูลกนั           มี
คณุภาพชีวิตที่ดี มีความสขุ และอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ (รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
สิง่แวดล้อมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ปรากฏตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 
ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเก่ียวกบัความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน

ที่บกพร่อง การกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร 
โดยพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายงับริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์ ir.seg@segroup.co.th (แผนกงานนกัลงทนุสมัพนัธ์) หรือศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนของบริษัท (สายด่วน
ร้องเรียน 1726) นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทสามารถติดตอ่มายงั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผา่นทางช่องทาง Tell Cho หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือหวัหน้าส านกัตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 02-631-1311 ต่อ 5830 เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจาก
การกระท าผิด 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทและบริษัทยอ่ย ด าเนินธุรกิจอยูภ่ายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความ

มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างสมดลุทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อย ตัง้มัน่ที่จะด ารง
ตนให้เป็นบริษัทท่ีเป็นแบบอยา่งที่ดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน และสามารถบริหารกิจการ
ให้เติบโตอย่างมัน่คงและเป็นที่ยอมรับในสงัคม บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยค านงึผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่มีตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัท
ยอ่ย ในทกุด้าน บริษัทได้จดัท านโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านตา่งๆ ดงันี  ้ 

 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ก าหนดแนวทางในการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึง
ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ ยงัสง่เสริมการ
แข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญารวมถึงการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี  ้

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีความมุง่มัน่ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง ด้วยความสจุริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมลูที่

ส าคญั และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่บริษัท และบริษัทยอ่ยจะค านงึถึงผลประโยชน์ และผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นลกูค้า คูค้่าพนกังาน และ
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย รวมถึงมีการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ภายใต้หลกัพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดลุยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัจะน าไปสูก่าร
พฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

(3) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 
บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัภมูิภาค รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น
สากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้
เห็น ช่วยเหลอืหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา 
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่สนบัสนุนการด าเนินการที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือ
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 

(5) การสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีสทิธิภาพ 
บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและสร้างจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทกุ
ฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไมว่า่จะ

เป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่า
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ
การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labour) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) 
และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิ
มนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถกู
ละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอ่ย และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท และบริษัทย่อยได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตส านกึให้บคุลากรของบริษัท และบริษัทยอ่ยปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทยอ่ยตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยในอนาคต ทัง้นี ้บริษัท และบริษัทยอ่ยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 
(2) จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ 

 โบนสัที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศกัยภาพของพนกังาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการ
 ประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรมเพื่อสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและสง่เสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  

(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสมัมนา และ
 ฝึกอบรมวิชาการด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติ
 ที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

(4) จดัให้มีสวสัดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่
 กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง  ๆ แก่
 พนกังาน เช่น สวสัดิการเงินกู้พนกังาน และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น  

(5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดบั 
 อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

(6) ด าเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจดัให้มีมาตรการป้องกนั
 การเกิดอุบตัิเหตุ และเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้
 พนกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(7) สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสขุและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกระดบัเสมือน
 พี่น้อง ไมม่ีการเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั  

(8) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท าที่ไม่
 ถกูต้องในบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
(1) บริษัทและบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสนิค้าและบริการ โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ และไม่เปิดเผย

ข้อมลูของลกูค้าที่ตนได้ลว่งรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจอนัเป็นข้อมลูที่ตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไว้ไม่เปิดเผย และไม่
น าข้อมลูดงักลา่วมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้ เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

(2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่พอใจและด าเนินการตอบสนองความ
ต้องการลกูค้าอยา่งรวดเร็ว 

(3) ปฏิบตัิตามสญัญาข้อตกลงหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลกูค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจากบัลกูค้าเป็น
การลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

(4) มุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลกูค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคณุภาพที่ดีเลิศ  ภายใต้
ความปลอดภยัและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจริงจงั 

(5) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถ้วนถกูต้อง ทนัต่อเหตกุารณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้
รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 

(6) จดัระบบการบริการลกูค้าให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนความไมพ่อใจและด าเนินการตอบสนองความต้องการลกูค้าอย่าง
รวดเร็ว 

(7) ด าเนินการโดยให้มีต้นทนุท่ีเหมาะสมเทา่ที่จะเป็นไปได้ โดยยงัรักษาคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีได้มาตรฐานสากล 
(8) ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไมส่จุริตกบัลกูค้า 
(9) สนบัสนนุด้านข้อมลูอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวกบักิจการของบริษัท 

 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส าคัญในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัหว่งใยและตระหนกัถึงความปลอดภยัของสงัคม สิ่งแวดล้อม คณุภาพชีวิตของพนกังาน และชุมชนที่อาจได้รับ 
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท บริษัท จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทเลอืกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งจ าเป็นท่ีสดุ เพื่อลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายของสงัคม 
 สิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชาชน  
(2) จดักิจกรรมที่จะมีสว่นอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อคืนก าไรสูส่งัคม  
(3) ปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่ง จริงจงัและตอ่เนื่อง  

 
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคม 
โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา 
นอกจากนี ้บริษัท ยงัมีนโยบายที่จะให้ความสนบัสนนุตอ่สงัคมรอบข้าง ไมว่า่จะเป็นการให้เงินสนบัสนนุแก่สถานีต ารวจ เพื่อปรับปรุง
อปุกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนบัสนนุแก่กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้เงินสนบัสนนุแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้
เสีย 

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ในระดับกระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งองค์กรซึ่งหมายถึงการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมลูค่า 
เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าในสิ่งต่าง  ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ  การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้มี
สว่นได้สว่นเสียรับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัท 
และบริษัทยอ่ย เข้าถึงกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ได้อยา่งทั่วถึง 

 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทมีเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ หลกัการก ากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงระเบียบข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการต่ อต้าน
คอร์รัปชัน่ของประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทได้ด าเนินการตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เนื่องดงันี ้ 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตัิงานและการ
ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนติดสินบน 
ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวญั (รวมถึงสนัทนาการ) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคมุของรัฐ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่ง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทนีร้วมถึงการห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 

 บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกับการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือเป็นภยัต่อสงัคม
และความมัน่คงของประเทศ 
 นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและสมาชิกในครอบครัวจะต้องไมรั่บของขวญั การสนัทนาการที่มากหรือบ่อยเกินไป 
รวมทัง้สิง่ตอบแทนอื่นใดที่ถือวา่มีมลูคา่มากเกินปกติจากบคุคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่บริษัทประกอบธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจด้วย 
เพื่อมุง่หวงัประโยชน์ทางธุรกิจกบัทางบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 บริษัทก าหนดให้ทุกฝ่ายงานด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากลอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ 
บริษัทได้ก าหนดให้ทกุฝ่ายงานจดัท าแบบประเมินความเสีย่งด้วยตนเองเร่ืองการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  โดยก าหนดรูปแบบการคอร์รัปชัน่
เพื่อใช้ประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  ให้ทกุฝ่ายงานรายงานข้อมลูความเสีย่งตอ่ฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ
และส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เพื่อสอบทานวิเคราะห์และจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

การก าหนดระเบียบปฏิบตัิในการให้และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหลกัปฏิบตัิที่ชดัเจนในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่และข้อก าหนดตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินการทัง้ในด้านการรับและการให้ต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล มีมลูค่าเหมาะสม และ
ไมม่ีลกัษณะที่จะน าไปสูก่ารให้หรือรับสนิบน 
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 บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง และชีแ้จงบทบาทหน้าที่ของพนกังานในการชีเ้บาะแส
กรณีพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ รวมถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทาง
ลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยสื่อสารไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท การเชิญผู้บริหารของบริษัทรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหวัข้อ Anti-Corruption 
การจดัชีแ้จงนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้แก่หน่วยงานตา่งๆ และบริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานผา่นทาง E-Learning ในหวัข้อ
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่พร้อมแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสื่อในการอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่  และ
ใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนในเร่ืองการปฏิบตัิเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยจะจดัให้มีการ
ฝึกอบรมเป็นประจ าทกุปี  

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ไปยงับริษัทย่อยอีกด้วยส าหรับการสื่อสารไปยงัสาธารณชนและ 
ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ บริษัทสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ผา่นหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี และรายงาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ บริษัทได้ขอความร่วมมือพนกังานสง่ e-card ไปยงัคู่ค้าและลกูค้าให้ทราบทั่วกนั เพื่ออวยพรปีใหม่และขอความร่วมมืองดให้
ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหมห่รือโอกาสอื่นใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทมีความตระหนกัและให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสี่ยง โดยรวม ในระบบ
บริหารและการปฏิบตัิงานท่ีมีความส าคญัตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์   โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น พร้อมนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งตา่ง ๆ ของบริษัท   

ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี 5 
องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และระบบ
การติดตาม  โดยให้ผู้บริหารท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท จากนัน้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความ
เหมาะสมเพียงพอ  ในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมายและข้อก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถป้องกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต รวมทัง้มีการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถกูต้องนา่เช่ือถือ  

ส าหรับปี 2561 บริษัทได้วา่จ้างที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั (“EY”) ให้ประเมินระบบ
การควบคมุภายในระดบัองค์กรส าหรับ SELIC SEIC SECAP และ TIC และในปี 2562 บริษัทได้วา่จ้างที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PWC”) ในการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน และการจดัท าแผนงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีแบบ Risk-Based Audit  ของแผนการปฏิบตัิงานบริษัท   

อยา่งไรก็ตามในรอบปี 2562  ส านกัตรวจสอบภายใน รวมทัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินประจ าปี 2562 ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร้อมที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 
ระบบควบคมุภายในของบริษัท มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
 นอกจากนีใ้นเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลืองานของ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลให้บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐาน แนวปฏิบตัิที่
บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงบทบัญญัติเก่ียวกับการก ากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นมาตรฐานตามนโยบายให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการก ากบักิจการท่ีดี และด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งยัง่ยืน       

  
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจได้ ในรอบปีที่
ผา่นมา หากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีข้อสงัเกตระบบการควบคมุภายใน ผู้บริหารได้ให้ความส าคญัในการปรับปรุงแก้ไขอยา่งจริงจงั  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกตที่มีนยัส าคัญ
เก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด นอกจากนี ้การท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
เป็นการท ารายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทัว่ไป มีความจ าเป็นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งกลุม่ธุรกิจได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 
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บริษัทมีการจัดท าแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านกังาน ก.ล.ต. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคมุภายในของผู้บริหารดงักลา่ว เพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสมกบัองค์กรได้ 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษัทได้จดัตัง้ส านกัตรวจสอบภายในซึง่ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรับการตรวจสอบภายใน ให้มี
ความเป็นอิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 8/2562  เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน  2562  ได้
มีมติแต่งตัง้นายวิชาญ อศัวรังสี เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีคณุสมบตัิ วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การ
ปฏิบตัิงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอตอ่การเป็นผู้ควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้
   

  ช่ือ   นายวิชาญ อศัวรังส ี  
  การศกึษา  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  ประวตัิการท างาน  2553 – 2562 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
       บริษัท ซมัมิท แคปปิตอล ลสีซิ่ง จ ากดั 
     2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
       บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบสอบทานควบคุมการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  และ เสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ควบคมุได้  มีการป้องกนัและรักษาดแูลทรัพย์สิน  
ที่ดี ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  ตลอดจนร่วมก ากับดูแลการปฏิบตัิตาม นโยบาย หลกัเกณฑ์ แผนงาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน   
ของบริษัท  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
มาตรการและขัน้ตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อยนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) ทัง้นี ้ผู้ที่มีสว่นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนันัน้ต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัท จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและ
ความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ก่อนน าเสนอ
ความเห็นตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การท ารายการนัน้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูการ
ท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่สาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

ในการเข้าท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี ้

(ก) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้โดยไมต้่องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ หากรายการดงักลา่วนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดง
ให้เห็นได้วา่การท ารายการดงักลา่วมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขที่สมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม  

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักลา่วเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

(ข) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป ทัง้นี ้ให้
ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจจะ เกิดขึน้ 
บริษัท จะแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจ โดยที่ผู้ ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว เพื่อให้มัน่ใจวา่
การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทจะ
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เปิดเผยรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

รายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ  
ในปี 2561 - 2562 บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นรายการ

ที่สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการที่เก่ียวข้องของการท ารายการ ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

 

- รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับงวด  
  ตัง้แต่วนัที่ 29 มิถุนายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท) ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี  ้

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
เบีย้ประกันภยัรับ  948.54   1,390.19  
ธุรกิจประกันชีวติ   
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กรรมการและ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดจากการ
รับประกนัชีวิตจากนิติบคุคล/
บคุคลที่เก่ียวโยง ซึง่ได้แก่ การ
รับประกนัชีวิตแบบกลุม่จาก
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มี
กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
รวมถงึรับประกนัชีวิตจาก
กรรมการ ผู้บริหาร กลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ เป็นต้น 

 13.08   -    

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 12.74   9.91  

บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้ว
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 4.82   2.76  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 3.96   3.10  

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั กรรมการและ   3.21   3.50  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 2.87   11.00  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 2.69   7.13  

ธุรกิจประกันภยั   
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดจากการรับ
ประกนัภยัจากนิติบคุคลที่
เก่ียวโยง โดยจ านวนเบีย้
ประกนัสว่นใหญ่มาจากการ
รับประกนัประเภท 
Industrial all risk (IAR), 
Property damage (PD), 
Business interruption (BI) 
จากบริษัทขนาดใหญ่ ทัง้
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ และบริษัทจ ากดั 
ที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

 154.59   172.64  

Frasers Logistics & Industrial 
Asset Management Pte. Ltd.  

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 27.12   -    

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 23.52   31.11  

Myanmar Distillery Co., Ltd. กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 22.72   -    

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 20.47   0.07  

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ  20.32   -    
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 19.58   20.04  

Frasers Property Australia Pty 
Limited 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 18.83   40.43  

Frasers Property Limited กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 17.17   -    

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 14.88   -    

บริษัท น า้ตาลทิพย์ก าแพงเพชร 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 13.34   -    

บริษัท แสงโสม จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 11.69   6.46  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ์ 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 11.38   0.86  

บริษัท เดอะ ควิเอสอาร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม

 11.37   21.53  



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 110 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ร่วมกนั 

บริษัท สรุาบางยี่ขนั จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 10.42   -    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 3.58   170.57  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 2.97   53.40  

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 0.11   120.76  

บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 501.10   714.91  

รายได้จากสัญญาเช่าด าเนินงาน  771.59   719.59  
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดจากการให้นิติ
บคุคลที่เก่ียวโยงเชา่รถยนต์
ตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 
ซึง่มกีารเช่ารถยนต์
หลากหลายประเภท เช่น 
รถบรรทกุส าหรับขนสง่
สนิค้าประเภทเคร่ืองดื่ม 
รถยนต์นัง่สว่นบคุคลส าหรับ
ผู้บริหาร/พนกังาน เป็นต้น 

 54.46   36.28  

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 54.02   51.76  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 36.48   38.63  

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและ  32.48   25.99  



                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562    

   หน้ำ 111 ของจ ำนวน 129 หน้ำ 
   

 

 

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

บริษัท น ารุ่งโรจน์ จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 28.26   29.75  

บริษัท ป้อมเจริญ จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 27.77   26.29  

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 23.25   23.62  

บริษัท น ากิจการ จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 22.20   23.13  

บริษัท ป้อมกิจ จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 21.56   23.45  

บริษัท ป้อมคลงั จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 21.16   21.67  

บริษัท น าพลงั จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 21.08   22.27  

บริษัท น าเมือง จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 20.13   21.01  

บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 
 

 408.75   375.74  

รายได้จากสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงนิ  4.07   4.29  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
บริษัท น า้ตาลทิพย์ก าแพงเพชร 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดจากการให้
บริษัทและบคุคลที่เก่ียวโยง
เช่ารถยนต์แบบสญัญาเช่า
ซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 

 2.91   3.23  

บริษัท น า้ตาลทิพย์สโุขทยั จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 1.05   1.06  

บริษัท แก้วกรุงไทย จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 0.10   -    

รายได้เงนิปันผล  93.23   58.41  
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้อม
ถือหนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

รายการท่ีเกิดจากการรับเงิน
ปันผลจากการลงทนุในตรา
สารหนีแ้ละ/หรือตราสารทนุ
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

 38.02   38.68  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

กรรมการ
ร่วมกนั 

 32.45   -    

ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือ
หนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

 14.44   12.66  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้น
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 4.11   2.92  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 2.62   1.76  

Frasers Hospitality Trust กรรมการและ  1.12   2.39  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) 

กรรมการ
ร่วมกนั 

 
 0.48   -    

รายได้จากการให้บริการอื่น  21.91   60.17  
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กรรมการและ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาด้าน
การเงินและการลงทนุ 

 21.00   42.00  

บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 0.91   18.17  

ดอกเบีย้รับ  106.19   48.27  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดจากการรับ
ดอกเบีย้จากการลงทนุใน
ตราสารหนีแ้ละ/หรือตรา
สารทนุของบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั 

 56.93   27.86  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 23.13   13.56  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้น
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 11.69   -    

ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือ
หนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

 9.00   -    

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกนั 

 5.44   2.47  

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ  -     4.33  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 -     0.05  

ก าไรจากการขายเงนิลงทุน  186.98   77.73  
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้อม
ถือหนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

รายการท่ีเกิดจากก าไรจาก
การขายเงินลงทนุในตรา
สารหนีแ้ละ/หรือตราสารทนุ
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

 107.98   1.06  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือ
หนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

 85.75   4.66  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

กรรมการ
ร่วมกนั 

 16.21   -    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 0.43   1.08  

Frasers Hospitality Trust กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 0.15   3.24  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

-0.85   1.68  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

-3.96   66.81  

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ -18.73  -0.81  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
 ร่วมกนั 
รายได้อื่น  28.65   0.19  
บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้

ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดขึน้จากการ
ให้บริการเช่าพื่นที ่คา่ปรับ
จากการจา่ยเงินลา่ช้าจาก
สญัญาเชา่ด าเนินงาน และ
อื่นๆ 

 28.65   0.19  

ค่าสินไหมทดแทน -89.38   582.28  
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

รายการท่ีเกิดจากการบนัทกึ
ส ารองคา่สนิไหมทดแทน
และคา่สนิไหมทดแทนจา่ย
ที่เกิดจากความเสยีหายของ
บริษัทผู้ เอาประกนัภยัซึง่
เป็นนิติบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 16.07   0.18  

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 14.51   75.07  

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ 
จ ากดั 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 11.23   -    

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 10.35   -    

บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดเีวลลอ็ป
เมนท์ จ ากดั 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 5.51   1.46  

บริษัท โออิชิ ราเมน จ ากดั กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 5.18   0.05  

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จ ากดั กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 4.74   0.04  

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่

 4.64   3.36  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล 
จ ากดั 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 3.52   1.01  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 3.43   9.81  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 2.57   3.02  

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ ากดั กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 2.03   0.45  

Frasers Logistics & Industrial 
Asset Management Pte Ltd.  

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 -     13.96  

บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้ว
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

-8.01   31.31  

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

-229.39   9.72  

บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 64.24   432.84  

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  481.01   587.04  
บริษัท ซาร่า อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั 

กรรมการ
เกีย่วขอ้งกบั
ผูบ้รหิารส าคญั

รายการท่ีเกิดจากคา่จ้าง
และคา่บ าเหน็จให้กบัท่ี
น าสง่เบีย้ประกนัวินาศภยั 

 469.03   541.82  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
ของบรษิทั

ย่อย 
บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชวัรันซ์ โบ
รกเกอร์ จ ากดั 

กรรมการ
เกีย่วขอ้งกบั
ผูบ้รหิารส าคญั
ของบรษิทั

ย่อย 

 

 11.98   45.15  

บริษัท บิ๊กซี อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 
จ ากดั 

กรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่
ทางออ้ม
ร่วมกนั 

 

 -     0.07  

ต้นทุนทางการเงนิ  111.91   67.18  
The Southeast Group 
International Limited 

กรรมการ
ร่วมกนั (เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่
จนถึงวนัท่ี 7 
มิถนุายน 

2561) 

คา่ธรรมเนียมส าหรับการค า้
ประกนักู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงิน 

 111.91   67.18  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  47.88   33.77  
บริษัท สยามประชาคาร จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่

ทางอ้อม
ร่วมกนั 

มีคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานแก่บริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั เช่น คา่เช่า
พืน้ท่ี คา่เชา่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ คา่บริการท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยี เป็นต้น 

27.44 23.91 

บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

19.82 7.71 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั 

กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

- 1.17 

บริษัทอื่นที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

0.62 0.99 

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -     2.00  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
บริษัท บญุญเขต จ ากดั กรรมการและผู้

ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

มีการจ าหนา่ย
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ ซึง่เป็นท่ีดินพร้อม
อาคารพาณิชย์ ตัง้อยูท่ี่
จงัหวดัเพชรบรีุ โดยการ
จ าหนา่ยดงักลา่วเพื่อ
เตรียมการในการโอนกิจการ
ทัง้หมด (EBT) ตามแผน
ปรับโครงสร้างกิจการกบั 
TIC 

 -     2.00  
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- ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงันี ้

ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
เบีย้ประกันภยัค้างรับ        321.06         515.40  
บริษัท วนั แบงค็อก จ ากดั กรรมการและ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

ยอดคงเหลอืของเบีย้
ประกนัภยัค้างรับ จากการ
รับประกนัชีวิตและประกนั

วินาศภยัจากบคุคลและบริษัท
ที่เก่ียวข้องกนั 

        70.94               -    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

        26.82          15.49  

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

        15.64          25.62  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

        14.80            8.04  

บริษัท บิ๊กซ ีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          4.84          14.95  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          0.58          48.07  

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          0.40            2.45  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

          0.11          26.88  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ือง
แก้วไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 

             -              2.50  

บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชวัรันซ์ 
โบรกเกอร์ จ ากดั 

กรรมการ
เก่ียวข้องกบั
ผู้บริหารส าคญั
ของบริษัทยอ่ย 

             -           147.45  

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

             -  
 
   

       117.05 
 
  

Frasers Property Australia Pty 
Limited 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

             -            41.69  

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

- 4.21 - 8.21 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

       191.14          73.42  

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าด าเนินงาน         78.36          69.82  
บริษัท บิ๊กซ ีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

ยอดคงเหลอืของลกูหนีต้าม
สญัญาเชา่ด าเนินงานท่ีเกิด
จากการให้เชา่รถยนต์แก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

        12.41            7.79  

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          3.06            4.55  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 

          7.30            4.37  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

          3.50            3.21  

บริษัท ป้อมเจริญ จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

 

          2.44 
 
  

          2.80 
 
  

บริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

        49.64          47.09  

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ          24.86          25.99  
บริษัท น า้ตาลทิพย์ก าแพงเพชร 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

ยอดคงเหลอืของลกูหนีต้าม
สญัญาเชา่การเงินท่ีเกิดจาก
การให้เชา่รถยนต์แก่บริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนั 

        16.24          18.83  

บริษัท น า้ตาลทิพย์สโุขทยั จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          5.85            7.16  

บริษัท แก้วกรุงไทย จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          2.77  
 

             -  
   

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์      5,668.73      3,595.37  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

ยอดคงเหลอืของเงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์ซึง่เป็นบริษัท

เก่ียวข้องกนั 

    1,901.72      1,264.83  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้น
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

    1,052.89         107.49  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

       872.54         466.01  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน
เจอร์ 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้อม
ถือหนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

       626.54         671.44  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือ
หนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

       567.80         547.75  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

กรรมการ
ร่วมกนั 

       379.90         256.00  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ผู้ ถือหุ้น
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

       189.61         186.98  

Frasers Hospitality Trust 
 
 
 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

        69.21          75.40  

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง
แอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการ
ร่วมกนั 

          8.52          19.45  

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้                -            14.70  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษัทร่วมค้า บริษัทยอ่ยมกีารให้เงินกู้ยมืแก่
บริษัทร่วม 

             -            14.70  

สินทรัพย์อื่น         61.19          39.99  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

ยอดคงเหลอืจากการให้บริการ
เช่าพืน้ท่ี คา่ปรับจากการ

จ่ายเงินลา่ช้าจากสญัญาเช่า
ด าเนินงาน ดอกเบีย้ค้างรับ
จากการลงทนุ และอื่นๆ กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

        18.86          12.25  

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          5.93            1.44  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้น
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          4.97               -    

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ผู้ ถือหุ้น
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          2.01            2.01  

บริษัท อาคเนย์ร่วมทนุ จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          0.36          17.95  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้

ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือ
หนว่ยลงทนุ
ทางอ้อม 

 

          0.10            0.10  

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอื่นๆ กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

        28.97            6.24  

ส ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย         624.04      1,625.53  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

ยอดคงเหลอืของส ารองคา่
สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหม
ทดแทนค้างจา่ย ซึง่เกิดจาก
การรับประกนัชีวิตและประกนั
วินาศภยัจากบริษัทและบคุคล

ที่เก่ียวข้องกนั 

       485.39      1,482.71  

บริษัท บิ๊กซ ีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

        23.13          35.41  

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

 

        16.98 
  

          4.59 
  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส 
จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          7.70          15.63  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          7.47          11.62  

บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ือง
แก้วไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          1.20          15.53  

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอื่นๆ กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

        82.17          60.04  

หนีส้นิอื่น         91.65         147.77  
บริษัท ซาร่า อินชวัรันซ์ โบรก
เกอร์ จ ากดั 

กรรมการ
เก่ียวข้องกบั
ผู้บริหารส าคญั
ของบริษัทยอ่ย 

ยอดคงเหลอืจากคา่ใช้จา่ยใน
การด าเนินงานและ

คา่ธรรมเนียมค้างจ่าย กบั
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

        64.20         111.18  
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ชื่อบริษัท ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
The Southeast Group 
International Limited 

กรรมการ
ร่วมกนั (เป็น  
ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่จนถงึวนัท่ี 
7 มิถนุายน 

2561) 

 

        17.96          11.81  

บริษัท สยามประชาคาร จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          8.82               -    

บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชวัรันซ์ 
โบรกเกอร์ จ ากดั 

กรรมการ
เก่ียวข้องกบั
ผู้บริหารส าคญั
ของบริษัทยอ่ย 

             -            16.11  

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอื่นๆ กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกนั 

          0.67            8.67  
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 

รายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไม่เป็น
การโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการที่ได้ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 2 รายการหลกั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 การพัฒนา “โครงการเวลเนส ลีฟวิ่งนอร์ธปาร์ค”  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนในการเข้าท ารายการระหว่างกันโดยการเข้าซือ้หุ้นสามัญทัง้หมดของบริษัท นอร์ธปาร์ค 
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จ ากดั จาก (ก) บริษัท นนัทพฒัน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั จ านวน 119,999,998 หุ้น (ข) บริษัท ทีซีซีซีแอล ฟิฟทีน 
จ ากดั จ านวน 1 หุ้น และ (ค) บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวล ลอปเม้นท์ จ ากดั จ านวน 1 หุ้น ซึง่บคุคลตาม (ก) – (ค) เป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ  

ทัง้นี ้รายการดงัล่าวจะเกิดขึน้ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบักบั
การท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการท ารายการดังกล่าว และแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงินเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง โดยบริษัทฯ จะด าเนินการภายหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 จัดขึน้เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562 ได้อนมุตัิการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท  ในการพิจารณาและด าเนินการในรายละเอียดของการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของนอร์ธ
ปาร์ค โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจด าเนินการแทนบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงในเร่ืองการพิจารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้อง การเข้าเจรจา เปลีย่นแปลงเง่ือนไข ลงนามในเอกสารสญัญาที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง พิจารณาวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อ
สทิธิเข้าประชมุ (Record Date) เพื่ออนมุตัิ การเข้าซือ้หุ้นนอร์ธปาร์ค และการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาการเข้าท ารายการดงักลา่วเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดและความเหมาะสมของการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของนอร์ธปาร์ค โดยคณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณา
น าเสนอ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิในการเข้าท ารายการดงักลา่ว หรือ อาจพิจารณาไม่น าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากพิจารณาแล้วเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วไมเ่หมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น ตอ่ไป 

 การให้บริการสินเชื่อแก่คู่ ค้าของบริษัทที่เกี่ยวโยง 

เนื่องจากปัจจุบนั SECAP มีผลิตภณัฑ์สินเช่ือหลายประเภทซึ่งให้บริการแก่คู่ค้าของบริษัทที่เก่ียวโยง โดยคาดว่าในอนาคต SECAP 
จะมีการปล่อยสินเช่ือดังกล่าวต่อ เพื่อให้เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด มีแนวทางในการ
พิจารณาออกผลติภณัฑ์สนิเช่ือ ดงันี ้
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1) การออกผลิตภณัฑ์สนิเชื่อใหม่ (Product Screening) 
ฝ่ายจัดการของบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด น าเสนอรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาปลอ่ยสินเช่ือ วงเงินในการปลอ่ยสินเช่ือแต่ละผลิตภณัฑ์ เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้มีอ านาจตามอ านาจด าเนินการและอ านาจอนมุตัิ (MOA) ของ บริษัท  อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตามวงเงินท่ีก าหนด เพื่ออนมุตัิการออกผลติภณัฑ์สนิเช่ือดงักลา่ว 

2) การติดตามผลการให้สินเชื่อ (Monitoring) 
ฝ่ายจดัการของ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั มีการรายงานยอดคงเหลอื อายคุงค้างของลกูหนีส้นิเช่ือ คณุภาพของ
ลกูหนี ้และพิจารณาความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดหนีส้ญูของลกูหนีแ้ต่ละผลิตภณัฑ์ ต่อคณะกรรมการบริหารของ 
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั เป็นประจ าทกุเดือน รวมถึงมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อาคเนย์
แคปปิตอล จ ากดั รับทราบ เป็นประจ าทกุไตรมาส 

3) การทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาปล่อยสนิเชื่อ (Reviewing) 
ฝ่ายจดัการของ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั มีการน าเสนอต่อผู้มีอ านาจอนมุตัิผลิตภณัฑ์สินเช่ือของ SECAP ซึ่ง
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินที่ก าหนด เพื่อทบทวนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
พิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือตา่งๆ เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้อนมุตัิจะเป็นไปตามอ านาจในการอนมุตัิผลติภณัฑ์   

 

 

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเกิน
กว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง  

- บริษัทไมม่ีนโยบายให้บคุคลซึง่มีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแทนการถือหุ้นในบริษัท 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13.ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด

โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงนิรวม

เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงนิรวม เฉพำะ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 4,901,066,391      4,910,023,841  61,718,833          10,000              

ลูกหน้ีเงินลงทุน -                       2,007,900,074  -                       -                    

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5, 7 1,599,942,620      2,488,733,962  -                       -                    

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 23 5,048,397,833      6,376,209,296  -                       -                    

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 8 698,920,058        721,478,635     -                       -                    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 5, 9 347,168,849        351,534,621     -                       -                    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 5, 10 278,466,102        447,901,280     -                       -                    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 5, 11 54,799,537,288    49,304,632,713 234,000,000        -                    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 12 161,678,710        132,409,124     -                       -                    

สินคา้คงเหลือ 13 186,997,456        280,237,679     -                       -                    

เงินให้กูย้มื 5, 14 1,655,585,252      1,348,822,807  5,634,267,868      -                    

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 15 -                       -                    -                       -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                       -                    3,226,676,607      -                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 509,047,801        506,226,255     -                       -                    

สิทธิการเช่าท่ีดิน 18 1,357,267,530      -                    -                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 16,191,400,185    15,184,842,970 541,248               -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 410,346,694        420,483,276     12,194,586          -                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 363,709,600        285,160,091     -                       -                    

ค่าความนิยม 4 84,140,909          84,140,909       -                       -                    

สินทรัพยอ่ื์น 21 2,398,999,558      2,659,667,744  85,412,937          545,500             

รวมสินทรัพย์ 90,992,672,836    87,510,405,277 9,254,812,079      555,500             

-                       

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด

โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงนิรวม

เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงนิรวม เฉพำะ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สิน

เจา้หน้ีเงินลงทุน 18,970,023          1,804,068,030  -                   

เงินกูย้มื 5, 22 16,122,494,504    15,197,155,771 5,852,603,617      -                   

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 5, 23 52,074,298,748    50,233,567,981 -                       -                   

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 24 3,620,746,833      3,230,361,749  -                       -                   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 12 322,665,791        136,783,129     103,047,109        -                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 92,958,526          620,761,487     -                       -                   

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 22 587,866,541        416,213,742     -                       -                   

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 315,100,709        240,322,808     16,414,058          -                   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 643,635,044        354,561,755     15,977,400          -                   

หน้ีสินอ่ืน 26 1,962,632,306      2,141,611,201  58,916,916          800,925             

รวมหนีสิ้น 75,761,369,025    74,375,407,653 6,046,959,100      800,925             
-                    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1                          

ทุนเรือนหุ้น 27

    ทุนจดทะเบียน 7,536,401,860      7,536,411,860  7,536,401,860      7,536,411,860   

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 7,520,978,320      10,000              7,520,978,320      10,000              

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ก่อนการปรับโครงสร้าง -                       2,738,600,111  -                       -                    

ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีถือครองก่อนการปรับโครงสร้าง -                       207,968,216     -                       -                    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18,224,269,226    -                    18,224,269,226    -                   

ก าไรสะสม

    จดัสรรแลว้

       ทุนส ารองตามกฎหมาย 28 344,221,600        329,657,589     3,272,639            -                   

       ทุนส ารองอ่ืน 27,714,962          7,714,962         -                      -                   

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,914,660,601      5,665,798,266  62,445,449          (255,425)           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28 (16,896,999,584)  3,921,712,037  (22,603,112,655)  -                    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 15,134,845,125    12,871,461,181 3,207,852,979      (245,425)           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 96,458,686          263,536,443     -                       -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,231,303,811    13,134,997,624 3,207,852,979      (245,425)           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 90,992,672,836    87,510,405,277 9,254,812,079      555,500             

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด

โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงนิรวม

เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงนิรวม เฉพำะ

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวดตั้งแต่
ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม (วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 5 20,921,595,636            26,677,612,599            -                                -                                    

หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (5,359,986,440)             (5,627,507,661)             -                                -                                    

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 15,561,609,196            21,050,104,938            -                                -                                    

หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากงวดก่อน 181,969,465                 166,379,951                 -                                    

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 15,743,578,661            21,216,484,889            -                                -                                    

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 840,359,062                 1,406,622,055              -                                    

รายไดจ้ากสญัญาเช่าด าเนินงาน 5 2,967,725,066              2,534,042,677              -                                    

รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 5 30,510,596                   48,504,878                   -                                    

รายไดจ้ากการขายสินทรัพยใ์ห้เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 479,716,770                 1,170,743,150              -                                    

รายไดจ้ากการลงทุน 5 , 30 1,882,344,395              1,766,752,161              245,501,196                 -                                    

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 1,203,185,577              1,229,479,894              -                                    

ก าไรจากการปรับมลูคา่ตราสารอนุพนัธ์ 130,803,416                 -                                    

รายไดค้า่ท่ีปรึกษา 206,153,971                 42,000,000                   2,739,150                     -                                    

รายไดอ่ื้น 5 386,552,181                 276,960,697                 -                                    

รวมรำยได้ 23,740,126,279            29,822,393,817            248,240,346                 -                                    

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 3,189,329,369              9,635,947,331              -                                -                                    

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 5 12,748,509,349            11,614,034,554            -                                -                                    

หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนรับคืน

       จากการประกนัภยัต่อ (3,724,799,326)             (4,161,529,276)             -                                -                                    

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสุทธิ 9,023,710,023              7,452,505,278              -                                -                                    

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 5 3,040,791,165              2,932,206,949              -                                    

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,695,254,700              2,243,949,229              -                                    

ตน้ทุนทางตรงจากการให้เช่า 1,793,104,829              1,508,386,448              -                                    

ตน้ทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 584,690,791                 1,307,709,688              -                                    

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5 , 31 2,362,499,849              2,580,415,945              76,304,854                   255,425                            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 57,465,645                   199,219,831                 4,241,102                     

ขาดทุนจากการปรับมลูคา่ตราสารอนุพนัธ์ 156,613,076                 61,855,635                   -                                    

ตน้ทุนทางการเงิน 5 461,151,739                 500,020,880                 24,538,754                   -                                    

รวมค่ำใช้จ่ำย 23,364,611,186            28,360,361,579            166,940,345                 255,425                            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (12,018,920)                  -                                -                                    

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 375,515,093                 1,450,013,318              81,300,001                   (255,425)                           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (96,544,446)                  (427,009,077)                (15,847,218)                  -                                    
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด/ ปี 278,970,647                 1,023,004,241              65,452,783                   (255,425)                           

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด

โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงนิรวม

เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงนิรวม เฉพำะ

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวดตั้งแต่

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม (วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั)

หมายเหตุ 2562 2562 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,906,423)                    (13,008)                         -                                -                                    

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 11 1,979,931,913              (1,765,197,475)             -                                -                                    

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 34 (395,986,383)                353,039,495                 -                                -                                    

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 1,581,039,107              (1,412,170,988)             -                                -                                    

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการตีมลูคา่สินทรัพยใ์หม่ 332,651,277                 -                                

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (29,040,466)                  15,346,646                   650,912                        -                                    

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้น

   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (60,722,162)                  (3,069,329)                    (130,182)                       -                                    

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 242,888,649                 12,277,317                   520,730                        -                                    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 1,823,927,756              (1,399,893,671)             -                                -                                    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด/ ปี 2,102,898,403              (376,889,430)                65,452,783                   (255,425)                           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 304,917,794                 1,039,205,341              65,452,783                   (255,425)                           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (25,947,147)                  (16,201,100)                  -                                -                                    
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด/ปี 278,970,647                 1,023,004,241              65,452,783                   (255,425)                           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,122,394,547              (362,302,355)                65,452,783                   (255,425)                           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (19,496,144)                  (14,587,075)                  -                                -                                    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด/ ปี 2,102,898,403              (376,889,430)                65,452,783                   (255,425)                           

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 35 0.41                              1.39                              0.09                              (255)                                  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินของเงินลงทุน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น จากการซ้ือเงินลงทุน รวม

ทุนเรือนหุ้น ท่ีออกและ ของผูท่ี้ถูกซ้ือ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม ผลต่างทุนจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ช าระแลว้ ท่ีถือครอง มูลค่า ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า จากการตีราคา ในราคาท่ีสูงกว่า การรวมธุรกิจภายใต้ ของ ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ

ช าระแลว้ ก่อนการปรับโครงสร้าง ก่อนการปรับโครงสร้าง หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ทุนส ารองอ่ืนๆ จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย งบการเงิน สินทรัพย์ มูลค่าตามบญัชี การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 - 2,400,000,000 - - 285,621,862 7,714,962 4,645,938,832 3,368,048,388 (39,562) 2,003,146,529 - 11,767,306 5,382,922,661 12,722,198,317 77,516,186 12,799,714,503 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพ่ิมหุ้นสามญั 27 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น 10,000 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 

    การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ

    ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 338,600,111 207,968,216 - - - - - - - (35,013,104) - (35,013,104) 511,555,223 200,607,332 712,162,555 

    รวมการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ - 338,600,111 207,968,216 - - - - - - - (35,013,104) - (35,013,104) - 511,555,223 200,607,332 712,162,555 

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำ

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,000 - 338,600,111 207,968,216 - - - - - - - - - - - - - - (35,013,104) - - - (35,013,104) - 511,565,223 - 200,607,332 - 712,172,555 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร - - - - - - 1,039,205,341 - - - - - - 1,039,205,341 (16,201,100) 1,023,004,241 

     ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - 10,354,944 (1,411,849,636) (13,008) - - - (1,411,862,644) (1,401,507,700) 1,614,025 (1,399,893,675) 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - - - 1,049,560,285 (1,411,849,636) (13,008) - - - (1,411,862,644) (362,302,359) (14,587,075) (376,889,434) 

โอนไปส ารองตามกฎหมาย - - - - 44,035,727 - (44,035,727) - - - - - - - - - 

โอนไปก าไรสะสม - - - - - - 14,334,876 - - (14,334,876) - - (14,334,876) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 10,000 - 2,738,600,111 207,968,216 - - 329,657,589 - 7,714,962 - 5,665,798,266 - 1,956,198,752 - (52,570) - 1,988,811,653 - (35,013,104) - 11,767,306 - 3,921,712,037 - 12,871,461,181 - 263,536,443 - 13,134,997,624 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ-ก่อนการจดัสร้างธุรกิจ
ก าไรสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินของเงินลงทุน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น จากการซ้ือเงินลงทุน รวม

ทุนเรือนหุ้น ท่ีออกและ ของผูท่ี้ถูกซ้ือ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม ส่วนเกินทุนจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ช าระแลว้ ท่ีถือครอง มูลค่า ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า จากการตีราคา ในราคาท่ีสูงกว่า การรวมธุรกิจภายใต้ ของ ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ

ช าระแลว้ ก่อนการปรับโครงสร้าง ก่อนการปรับโครงสร้าง หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ทุนส ารองอ่ืนๆ จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย งบการเงิน สินทรัพย์ มูลค่าตามบญัชี การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 10,000               2,738,600,111             207,968,216               -                     329,657,589     7,714,962          5,665,798,266     1,956,198,752  (52,570)             1,988,811,653  (35,013,104)                   11,767,306               3,921,712,037      12,871,461,181       263,536,443        13,134,997,624    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

      ลดหุ้นสามญั 27 (10,000)             -                                -                              -                     -                     -                     -                       -                     -                     -                     -                                  -                            -                         (10,000)                    -                        (10,000)                  

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น (10,000)             -                                -                              -                     -                     -                     -                       -                     -                     -                     -                                  -                            -                         (10,000)                    -                        (10,000)                  

    การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ

    ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 4, 27 7,461,030,460  (2,738,600,111)            (207,968,216)             ############ 10,941,372        20,000,000        (43,314,254)         (37,648,070)      -                     -                     -                                  (22,573,882,687)      (22,611,530,757)   (30,485,893)             23,903,387          (6,582,506)            

    รวมการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ 7,461,030,460  (2,738,600,111)            (207,968,216)             ############ 10,941,372        20,000,000        (43,314,254)         (37,648,070)      -                     -                     -                                  (22,573,882,687)      (22,611,530,757)   (30,485,893)             23,903,387          (6,582,506)            

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

       การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 4, 27 59,947,860        -                                -                              145,313,613     -                     -                     -                       -                     -                     -                     (33,776,184)                   -                            (33,776,184)          171,485,289            (171,485,000)       289                        

    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 59,947,860        -                                -                              145,313,613     -                     -                     -                       -                     -                     -                     (33,776,184)                   -                            (33,776,184)          171,485,289            (171,485,000)       289                        
.

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำ

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,520,968,320  (2,738,600,111)            (207,968,216)             ############ 10,941,372        20,000,000        (43,314,254)         (37,648,070)      -                     -                     (33,776,184)                   (22,573,882,687)      (22,645,306,941)   140,989,396            (147,581,613)       (6,592,217)            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                     -                                -                              -                     -                     -                     304,917,794        -                     -                     -                     -                                  -                            -                         304,917,794            (25,947,147)         278,970,647          

     ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                                -                              -                     -                     -                     (23,194,449)         1,582,065,352  (2,906,423)        261,512,274     -                                  -                            1,840,671,203      1,817,476,754         6,451,003             1,823,927,757       

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                                -                              -                     -                     -                     281,723,345        1,582,065,352  (2,906,423)        261,512,274     -                                  -                            1,840,671,203      2,122,394,548         (19,496,144)         2,102,898,404       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                     -                                -                              -                     3,622,639          -                     (3,622,639)           -                     -                     -                     -                                  -                            -                         -                            -                        -                         

เงินปันผลจ่าย ( Dividend paid ) -                       -                            -                         

โอนไปก าไรสะสม -                     -                                -                              -                     -                     -                     14,075,883          -                     -                     (14,075,883)      -                                  -                            (14,075,883)          -                            -                        -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 7,520,978,320  -                                -                              ############ 344,221,600     27,714,962        5,914,660,601     3,500,616,034  (2,958,993)        2,236,248,044  (68,789,288)                   (22,562,115,381)      (16,896,999,584)   15,134,845,125       96,458,686          15,231,303,811    

(บาท)

งบกำรเงนิรวม - หลงักำรจัดโครงสร้ำงธุรกจิ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
4

หน้า 135 ของจำนวน 163 หน้า



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก
ท่ีออกและ มูลค่า ทุนส ารอง การรวมธุรกิจภายใต้ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ผูถื้อหุน้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วนัที ่29 มถุินำยน 2561

   (วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) ถึงวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่29 มถุินำยน 2561  (วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) 10,000                           -                                 -                                 -                                 -                                 10,000                           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 (255,425)                        -                                 (255,425)                        

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                                 -                                 -                                 (255,425)                        -                                 (255,425)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 10,000                           -                                 -                                 (255,425)                        -                                 (245,425)                        

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
3

หน้า 136 ของจำนวน 163 หน้า



บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ผลต่างจาก

ท่ีออกและ มูลค่า ทุนส ารอง การรวมธุรกิจภายใต้ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 10,000                          -                               -                               (255,425)                       -                               (245,425)                       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

      เพ่ิม (ลด) หุน้สามญั 18 7,520,968,320                  18,224,269,226                -                                    -                                    -                               25,745,237,546            

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น 7,520,968,320                  18,224,269,226                -                                    -                                    -                               25,745,237,546            

    การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ

    ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                                    -                                    -                                    -                                    (22,603,112,655)           (22,603,112,655)           
    รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ -                                    -                                    -                                    -                                    (22,603,112,655)           (22,603,112,655)           

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ำ

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,520,968,320                  18,224,269,226                -                                    -                                    (22,603,112,655)           3,142,124,891              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุน -                               -                               -                               65,452,783                   -                               65,452,783                   

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               -                               520,730                        -                               520,730                        

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                               -                               -                               65,973,513                   -                               65,973,513                   

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 3,272,639                     (3,272,639)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 7,520,978,320              18,224,269,226            3,272,639                     62,445,449                   (22,603,112,655)           3,207,852,979              

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
3 หน้า 137 ของจำนวน 163 หน้า



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงินรวม
เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงินรวม เฉพำะ

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวดตั้งแต่
ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม (วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั)

2562 2561 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด/ปี 278,970,647         1,023,004,241      65,452,783           (255,425)                           

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) -                                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 96,544,446           427,009,077         15,847,218           -                                   

ตน้ทุนทางการเงิน 461,151,739         500,020,880         24,538,754           -                                   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,520,820,239      1,262,208,546      111,906                -                                   

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 44,021,033           10,465,816           -                        -                                   

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินไหมเรียกคืน (34,795,637)          81,700,000           -                        -                                   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 59,412,355           57,130,503           2,669,538             -                                   

ส ารองหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 3,189,329,369      9,635,947,331      -                        -                                   

ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาประกนัภยั 4,345,393,086      4,276,992,937      -                        -                                   

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (8,765,132,828)     (6,311,440,730)     -                        -                                   

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 57,465,645           199,219,831         (27,251,651)          -                                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ 156,613,076         (130,803,416)        61,855,635           -                                   

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (889,642)               367,539,466         -                        -                                   

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                        12,018,920           -                        -                                   

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินคา้คงเหลือ -                        -                        -                                   

   และทรัพยสิ์นรอการขาย (4,474,820)            45,640,812           -                        -                                   

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,203,185,577)     (1,229,479,894)     -                        -                                   

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 3,642,724             8,998,194             -                        -                                   

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,170,153           (597,974)               -                        -                                   

ค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 133,000                

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        (912,515)               -                        -                                   

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,640,071             257,176                -                        -                                   

เงินปันผลรับ (689,432,849)        (641,300,580)        (149,999,813)        -                                   

ดอกเบ้ียรับ (1,192,911,547)     (1,125,451,581)     (95,501,384)          -                                   

(1,638,515,317)     8,468,167,040      (102,277,014)        (255,425)                           

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
3

หน้า 138 ของจำนวน 163 หน้า



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงินรวม
เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงินรวม เฉพำะ

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวดตั้งแต่
ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม (วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั)

2562 2561 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 930,387,531         (254,391,894)        -                                   

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ (1,025,498,241)     (1,835,302,669)     -                                   

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 22,558,577           45,093,101           -                                   

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 4,365,773             (88,785,994)          -                                   

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 169,435,177         197,272,261         -                                   

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,195,509,484)     (8,440,421,455)     (234,000,000)        -                                   

สินคา้คงเหลือ 585,326,398         942,001,709         -                                   

สินทรัพยอ่ื์น 73,654,384           (716,316,559)        230,301                (545,500)                           

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 5,424,450,843      3,898,340,888      -                                   

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 390,385,084         394,783,080         -                                   

หน้ีสินอ่ืน (102,355,311)        (417,187,342)        22,168,877           800,925                            

เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน (13,674,920)          (12,427,173)          -                                   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,625,010,494      2,180,824,993      (313,877,836)        -                                   

รับดอกเบ้ียจากธุรกิจประกนัภยั 1,095,351,343      1,001,400,014      -                                   

รับเงินปันผลจากธุรกิจประกนัภยั 639,689,100         594,008,702         -                                   

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (764,131,354)        (687,904,803)        (943,722)               -                                   

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,595,919,583      3,088,328,906      (314,821,558)        -                                   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                        (249,993)               -                                   

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ 35,477,776           -                                   

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,000,000             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (4,277,070)            (2,797,728)            

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,757,454)          601,549,119         -                                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,372,323,121)     (4,407,013,355)     (206,730)               -                                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (46,332,243)          (114,758,239)        (12,184,314)          -                                   

เงินสดจ่ายเพ่ือสิทธิการเช่า (1,364,850,030)     -                                   

เงินใหกู้ย้ืม (783,016,309)        (4,670,983,844)     (2,140,000,000)     -                                   

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืม 483,485,304         4,916,640,794      1,085,000,000      -                                   

รับเงินปันผล 20,055,110           36,601,301           149,999,813         -                                   

ดอกเบ้ียรับ 188,469,262         57,059,625           88,947,508           -                                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,913,546,551)     (3,581,702,327)     (793,215,940)        -                                   

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หลงักำรจัด ก่อนกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกจิ โครงสร้ำงธุรกจิ

งบกำรเงินรวม
เพ่ือวตัถุประสงค์

งบกำรเงินรวม เฉพำะ

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวดตั้งแต่
ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม (วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั)

2562 2562 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 15,653,748,119    11,634,297,903    6,863,178,005      -                                   

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม (14,656,757,952)   (8,932,619,217)     (5,662,300,698)     -                                   

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 10,000                              

เงินสดจ่ายจากการลดหุ้นทุน (10,000)                 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นทุน (6,582,222)            (6,582,222)            -                                   

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน -                                   

   จากสญัญาเช่าการเงิน (209,516,544)        (137,475,443)        -                                   

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (469,315,460)        (512,731,329)        (24,538,754)          -                                   

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 311,575,941         2,051,471,914      1,169,746,331      10,000                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (6,051,027)            1,558,098,493      61,708,833           10,000                              

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,906,423)            (13,008)                 -                        -                                   

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (8,957,450)            1,558,085,485      61,708,833           10,000                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,910,023,841      3,351,938,356      10,000                  

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 4,901,066,391      4,910,023,841      61,718,833           10,000                              

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ออกหุ้นสามญัเพ่ือรับโอนกิจการทั้งหมด 25,000,000,000    -                        25,000,000,000    -                                   

ออกหุ้นสามญัเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 751,830,000         -                        751,830,000         -                                   

เจา้หน้ีค่าหุ้น -                        -                        10,000                  -                                   

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 130,450,326         348,233,435         -                        -                                   

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,184,314           -                        12,184,314           -                                   

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 527,047,488         1,002,945,090      -                        -                                   

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงิน 400,475,118         301,316,600         -                        -                                   

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2562 ปี 2561 การค านวณ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 2.15 7.76 ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ / รวมสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 0.34 1.29 ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ / รวม
สนิทรัพย์เฉลีย่ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 5.01 5.78 รวมหนีส้นิ / รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.97 0.97 รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน / รวมหนีส้นิ 

อตัราก าไรสทุธิ 1.28 3.48 ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ / รวมรายได้ 

อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงาน
ขัน้ต้นตอ่ยอดขาย 

12.19 14.61 ก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต้น / รวมรายได้ 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ย
ดอกเบีย้ 

1.81 3.92 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ / ต้นทนุทาง
การเงิน 
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13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

สรุปข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั   
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
สิน้สุดวนัที่ 

% เปลี่ยนแปลง 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สนิทรัพย์รวม 90,993 87,510 3.98% 
หนีส้นิรวม 75,761 74,375 1.86% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 15,231 13,135 15.96% 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 7,521 - 100.00% 

 

ฐานะการเงนิ 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของ SEG ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 15,231 ล้านบาท และ 13,135 

ล้านบาท ตามล าดบั การเติบโตของส่วนของผู้ ถือหุ้นมาจากก าไรสทุธิส าหรับงวด และการเพิ่มขึน้ของก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของเงินลงทนุของธุรกิจประกนัชีวิต เป็นสว่นใหญ่ 

 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 7,521 ล้านบาท และ 10,000 บาท 

ตามล าดบั บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 10,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ตอ่มาบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 7,536,411,860 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 
753,640,186 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อช าระเป็น
ค่าตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการทัง้หมดของกิจการที่เก่ียวข้องกัน และตามการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 30 
มกราคม 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติลดทนุจดทะเบียนจ านวน 10,000 บาท เพื่อลดทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วตอนจดัตัง้บริษัท 
 
ตารางที่ 2 ผลประกอบการส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 

% เปลี่ยนแปลง 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

รายได้รวม 23,740 29,822 -20.39% 
คา่ใช้จา่ยรวม 23,365 28,360 -17.62% 
ก าไรสทุธิ 279 1,023 -72.73% 

 
รายได้รวม 
 รายได้รวมของ SEG ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจ านวน 6,082 ล้านบาท  มาจาก
การลดลงของรายรับรวมจากธุรกิจประกนัชีวิต เนื่องจากการลดลงของเบีย้ประกนัชีวิตที่ถือเป็นรายได้จ านวน 6,392 ล้านบาทจากการ
ลดลงของเบีย้ประกนัรับปีแรก และปีตอ่อายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิตประเภทช าระเบีย้ครัง้เดียว ผา่นช่องทางธนาคาร 
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ค่าใช้จ่ายรวม 
 คา่ใช้จ่ายรวมของ SEG ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจ านวน 4,996 ล้านบาท  มาจาก
การลดลงของเงินส ารองประกันภยัส าหรับสญัญาประกันภยัระยะยาว จากการรับประกนัภยัประเภทช าระเบีย้ครัง้เดียวจากธุรกิจ
ประกนัชีวิต จ านวน 6,447 ล้านบาท   
 

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิของ SEG ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 279 ล้านบาท และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 

1,023 ล้านบาท ลดลงจ านวน 744 ล้านบาท 
 
การลดลงของก าไรสทุธิส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่าสินไหมทดแทนสทุธิจาก

ธุรกิจประกันภยั จ านวน 941 ล้านบาท  ซึ่งเป็นผลจากการรับประกันภยัประเภทรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ โดยที่บริษัทสามารถควบคุม
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานให้ลดลงจากปีที่แล้วได้ จ านวน 218 ล้านบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  นอกจากนี ้บริษัทขอ
รับรองวา่ 
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  
(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการ
ประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563  ตอ่กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและ
การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ ช่ือของนาย
โชติพฒัน์  พีชานนท์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
 
        ชื่อ              ต าแหน่ง                         ลายมือชื่อ 
 

1. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   - โชตพิัฒน์  พีชานนท์ -          
  

2. ดร.สมชยั  สจัจพงษ์   กรรมการบริหาร          - สมชัย  สัจจพงษ์ – 
 
 
 
 
 

 
 



                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562    

หน้ำ 145 ของจ ำนวน 163 หน้ำ 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

1. นายเจริญ สริิวฒันภกัดี 
ประธานกรรมการ 

76  ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 ปริญญาบริหารธุรกจิดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการตลาด  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 ปริญญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

 ปริญญาบริหารธุรกจิดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเท่ียว  
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 ปริญญาบริหารธุรกจิดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สวุรรณภมู ิ

 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกียรติ 

 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม  

281,103,971 
(37.38) 

- คู่สมรส คณุหญิงวรรณา 
สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
- บดิา นางอาทินนัท์ พีชา
นนท์ กรรมการ, นาย
ฐาปร  สริิวฒันภกัดี 
กรรมการ 

ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจลสีซิ่ง 

2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชนั จ ากดั ลงทนุและให้กู้ยืม 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั Holding Company 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ห้างสรรพสนิค้า 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลมิิเต็ด พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และพืน้ท่ีให้เช่า 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลมิิเต็ด ผลติและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
และสิง่พิมพ์ 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สริิวนา จ ากดั บริษัทลงทนุและให้กู้ยืม 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองด่ืม 

2544 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เบยีร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองด่ืม 

2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ากดั บริษัทลงทนุและให้กู้ยืม 

2544 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)  ผลติ จ าหน่าย และให้บริการต่างๆ 

2530 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  บริษัทลงทนุและให้กู้ยืม 

เอกสารแนบ 1 



                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562    

หน้ำ 146 ของจ ำนวน 163 หน้ำ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา
บริหารธุรกิจการเกษตร  
สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

 Director Accreditation Program (DAP) 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

2. คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี 
รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

77  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ
จดัการ  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

 ปริญญาบริหารธุรกจิดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ตะวนัออก 

 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา
บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา
บริหารธุรกิจการเกษตร  
สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 Director Accreditation Program (DAP) 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

281,103,971 
(37.38) 

- คู่สมรส นายเจริญ  
สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
- มารดา นางอาทินนัท์  
พีชานนท์ กรรมการ , 
นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี 
กรรมการ 
 

ก.ค. 61 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

 ม.ค. 61-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

 ม.ค. 61-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

 ส.ค.61 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจลสีซิ่ง 

2540 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชนั จ ากดั ลงทนุและให้กู้ยืม 

2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ห้างสรรพสนิค้า 

2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลมิิเต็ด พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และพืน้ท่ีให้เช่า 

2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลมิิเต็ด ผลติและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
และสิง่พิมพ์ 

2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เบยีร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั เคร่ืองด่ืม 
2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุม่บริษัทแสงโสม เคร่ืองด่ืม 
2546 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ รอง

ประธานกรรมการบริหารคนที่ 
1 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองด่ืม 

2544 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ผลติ จ าหน่าย และให้บริการต่างๆ 

2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทลงทนุและให้กู้ยืม 

ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราชนครินทร์ มลูนิธิ 

ปัจจบุนั กรรมการ ศิริราชมลูนิธิ มลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิรามาธิบดี มลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช มลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิคืนช้างสูธ่รรมชาติ มลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการจดัหาและสง่เสริมผู้ให้โลหิตแห่ง

สภากาชาดไทย 
มลูนิธิ 

ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิศาลาเฉลมิกรุง 
 

มลูนิธิ 

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
 

63  ปริญญาเอก Finance, University of 
Mississippi, USA 

 ปริญญาโท Finance, Marshall University, 
USA 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 2/ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สว่นราชการ สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 



                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562    

หน้ำ 147 ของจ ำนวน 163 หน้ำ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

 ปริญญาตรี Business Management, Boston 
University, USA 

 Director Certification Program (DCP) 3/2562 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2559 – 2560 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ผลติไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวง
พลงังาน 

2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการบนิ 

2557 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการบนิ 

2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ปตท จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน า้มนัปิโตรเลยีม 

2557 – 2558 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 

ปี 2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ครบวงจร 
 

4. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
กรรมการ/  
ประธานกรรมการบริหาร/  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

58  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลยัมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Director Certification Program (DCP) 

155/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ไม่ม ี- - คู่สมรส นางอาทินนัท์  
พีชานนท์ กรรมการ 

ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการ/  
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั ให้เช่าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์  

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจลสีซิ่ง 

2561- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั การพฒันาเทคโนโลยีในกับบริษัทต่างๆ ใน
เครือ TCC และ SEG 

2559- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ให้ค าปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุ 

2557- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั ให้บริการซือ้สนิค้าผ่านบตัรเครดิตในกลุม่ 
TCC 

2558- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์วิชาการอาคเนย์ จ ากดั สถานฝึกอบรมในกลุม่บริษัท TCC 

2556- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จ ากดั ให้พืน้ท่ีเช่า 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้พืน้ท่ีเช่า 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ห้างสรรพสนิค้า 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บิก๊ซี เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) ให้บริการธุรกิประกนัชีวิตและประกนัวินาศ
ภยั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลมิิเต็ด ผลติและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

และสิง่พิมพ์ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลมิิเต็ด พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และพืน้ท่ีให้เช่า 

2554 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั ให้บริการศนูย์ระบบข้อมลูสารสนเทศ 

2550 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ จ ากดั Holding Company 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชนั จ ากดั ลงทนุและให้กู้ยืม 

5. นางอาทินนัท์ พีชานนท์ 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
 

48  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ   
อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลยัลอนดอน  

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร  
มหาวิทยาลยับอสตนั 

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Director Accreditation Program (DAP) 
10/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 Director Certification Program (DCP) 
46/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 Finance for Non-Finance Director (FN) 
10/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี- - บตุร นายเจริญ สริิวฒัน
ภกัดี กรรมการ , คณุ
หญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี 
กรรมการ 
- คู่สมรสของนาย
โชติพฒัน์  พีชานนท์ 
กรรมการ 

ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาวโุส 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั ให้เช่าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์  

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจลสีซิ่ง 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชนั จ ากดั ลงทนุและให้กู้ยืม 

2559- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ให้ค าปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุ 

2557- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั ให้บริการซือ้สนิค้าผ่านบตัรเครดิตในกลุม่ 
TCC 

2558- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์วิชาการอาคเนย์ จ ากดั สถานฝึกอบรมในกลุม่บริษัท TCC 

2556- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จ ากดั ให้พืน้ท่ีเช่า 

6. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 
กรรมการ/ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

45  ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการพฒันาชมุชน  
มหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่

 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ
จดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  

- ไม่ม ี- - ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการ/ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัท  
ภิบาล 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจลสีซิ่ง 

ม.ค. 51 – ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองด่ืม 

ก.พ. 56 - ปัจจบุนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited ผลติและจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
และสิง่พิมพ์ 

ม.ค. 49 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น และจดั
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร  
มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Director Accreditation Program (DAP) 2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ก.พ. 54 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น และจดั
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

มี.ค. 58 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ก.ย. 54 – มี.ค. 58 รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ม.ค. 60 – ปัจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ก.ย. 54 – ม.ค. 60 รองประธานกรรมการบริหาร 
คนท่ี 1 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

ก.ค. 50 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 

เม.ย. 56 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) 

การจดัการการลงทนุ 

พ.ย. 60 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิ่ง จ ากดั (มหาชน) การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ต าราเรียน
พจนานกุรมและสารานกุรมลงบนสือ่ต่างๆ 
(ยกเว้นทางออนไลน์) 

มี.ค. 56 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited Investment Holding 

พ.ย. 55 – ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Investment Limited ธุรกิจลงทนุ 

7. นายสมชยั สจัจพงษ์ 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

56  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์,  
Ohio State University, USA 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์,  
Ohio State University, USA 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Director Certification Program (DCP) 
75/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัท  
ภิบาล 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

ก.ค. 61 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 

2558 - 2561 ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั หน่วยงานภาครัฐ 

2557 – 2558 อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั หน่วยงานภาครัฐ 

2554 – 2557 ผู้อ านวยการส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั หน่วยงานภาครัฐ 

8.นายอภิชยั บญุธีรวร 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

66  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  
มหาลยัวิชินตนั 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 
มหาวทัยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Director Accreditation Program (DAP) 
17/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 Director Certification Program (DCP) 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั ให้เช่าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ/รองประธาน บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ธุรกิจลสีซิ่ง 



                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562    

หน้ำ 150 ของจ ำนวน 163 หน้ำ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

53/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 Advance Audit Committee Program 8/2548 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

กรรมการบริหาร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ให้ค าปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์วิชาการอาคเนย์ จ ากดั สถานฝึกอบรมในกลุม่บริษัท TCC 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จ ากดั ให้พืน้ท่ีเช่า 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอนเซพแลนด์ 5 จ ากดั อสงัหาริมทรัพย์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) การให้เช่าโรงงาน คลงัสนิค้า และ
อสงัหาริมทรัพย์อื่นขายอสงัหาริมทรัพย์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน เช่น พดัลม ตู้ เย็น ป๊ัมน า้ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชนั จ ากดั ลงทนุและให้กู้ยืม 

9. พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

67  ปริญญาโท นิติศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 Director Accreditation Program (DAP) 
17/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 Director Certification Program (DCP) 8/2547 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Advance Audit Committee Program  
14/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 Finance for Non-Finance Director (FN) 
30/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

ก.ค. 61 – ก.พ. 62 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2556 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

เม.ย.42 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

การก่อสร้าง 

เม.ย.42 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) บริการรับเหมาก่อสร้าง 

พ.ย.55 -  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ลซี อิท จ ากดั (มหาชน) ให้เช่ารถยนต์ 

10. นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

74  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Advanced Bank Management, Asian 
Institute of Management, Philippines 

 Financial Leadership Program, The Wharton 
School, University of Pennsylvania 

 Director Certification Program (DCP) 
127/2553 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 Company Secretary Program 18/2549 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

มิ.ย. 61 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั  ธุรกิจลสีซิ่ง 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of 
Cambodia 

ธนาคาร 



                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562    

หน้ำ 151 ของจ ำนวน 163 หน้ำ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

 Advance Audit Committee Program  
32/2553 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

11. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

66  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Postgraduate Diploma,  
North London Polytechnic 

 Director Accreditation Program (DAP) 
103/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั  ธุรกิจลสีซิ่ง 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร 

2557 - 2560 กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท วฒิุศกัด์ิ คลนิิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ธุรกิจความงาม 

2556 - 2559 กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการบนิ 

2556 - 2558 กรรมการรองผู้จดัการ United Thai Shipping Corp Ltd. ธุรกิจขนสง่ 

12. นางกลุภทัรา สโิรดม 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดแูลบรรษัท 
ภิบาล 

64  ปริญญาเอก การเงิน,  
University of Pittsburgh 

 ปริญญาโท การเงิน,  
WVA University 

 ปริญญาตรีการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Director Certification Program (DCP) 0/2543 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Advance Audit Committee Program  
29/2552  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.พ. 62 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิ
บาล 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

ก.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ มลูนิธิ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

สถาบนัอนญุาโตตุลาการ องค์กรมหาชน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ/ เหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) สมาคม 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ดิเอราวณักรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โรงแรม 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สมาคม 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั หลกัทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หลกัทรัพย์ 



                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2562    

หน้ำ 152 ของจ ำนวน 163 หน้ำ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิสยามกมัมาจล มลูนิธิ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทย วาโก้ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจผลติชดุชัน้ใน ชดุนอน และเสือ้ผ้า 

2537 – ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอาหาร 

13.นางสาวรุ้งทอง จินตนมาลากิจ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ฝ่ายกลยทุธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน่ 

49  ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ  
University of North Carolina 

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ต.ค 62 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายกลยทุธ์และทรานฟอร์
เมชัน่ 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

พ.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Luxasia (Siam) Company Limited Distributor 

14. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายปฎิบติัการ 

57  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ, Campbell University 
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฎิบติัการ 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

ก.ค. 61 – ก.ย.2562 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 

2556 – ก.ค.2561 รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จ ากดั บริการส ารวจภยั 

2555 - 2556 Director – Treaty 
Reinsurance 

AonRe (Thailand) Ltd. ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อ 

15. นายไตรรงค์ บตุรากาศ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายกลยทุธ์และการวางแผน 

50  ปริญญาโท Finance, International University 
Japan 

 ปริญญาตรีการตลาด, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายกลยทุธ์และการวางแผน 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

มิ.ย. 61 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 

2560 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั Holding Company 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั การพฒันาเทคโนโลยีในกับบริษัทต่างๆ ใน
เครือ TCC และ SEG 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฟร์สปนู จ ากดั จ าหน่ายเค้ก กาแฟ ชา 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจนเทิลแอนด์เนเชอรัล จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑ์น าเข้าและสง่ออกเพื่อ
สขุภาพและความงาม 

16. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 

46  ปริญญาโท MS(CIS) Computer Information 
System มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

 ปริญญาตรี BBA (Accounting) 
    มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6046 
 Director Certification Program (DCP) 

131/2553 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- ก.ค. 61 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุ
ธุรกิจ 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั ให้เช่าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์  

2560-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จ ากดั ให้พืน้ท่ีเช่า 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั การพฒันาเทคโนโลยีในกับบริษัทต่างๆ ใน
เครือ TCC และ SEG 

2559 – 2560 CFO บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ 

2548 - 2559 ผู้จดัการสาขาประเทศไทย 
และ CFO 

บริษัท เอซไอเอ็นเอโอเวอร์ซีส์ จ ากดั  ธุรกิจประกนัภยั 

16. นางพชร อมัพรไพศาลกิจ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี 

38  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัช ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- มี.ค. 62 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 
ก.ค. 61 – ก.พ. 62 ผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 
บริษัท ชาร์ป โซลา่ร์ โซลชูัน่ เอเชีย จ ากดั จ าหน่ายและติดตัง้ระบบโซลา่ร์เซลล์ 

เม.ย. 59 – มิ.ย. 61 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชี บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั  ธุรกิจลสีซิ่ง 

ต.ค. 58 – มี.ค. 59 ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชี บริษัท อีไล ลลิลี ่เอเซีย อิงค์ จ ากดั (สาขาประเทศไทย) ขายสง่สินค้าทางเภสชัภณัฑ์และทาง
การแพทย์ 

17.นางสาวสภุาภรณ์  โรจนอมรชยั 
เลขานกุารบริษัท 

55  ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูรผู้ปฏิบติังาน
เลขานกุารบริษัท (Fundamentals Practice for 
Corporate Secretaries)  
สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

 หลกัสตูรผู้ปฏิบติังานเลขานกุารบริษัท 
(Advances for Corporate Secretaries)  
สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- พ.ย. 62 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2560 – 2562   เลขานกุารบริษัท บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมแบบครบวงจร 

2558 – 2560   เลขานกุารบริษัท บริษัท บทีี เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) Holding Company 

2556 – 2558   ผู้ช่วยผู้อ านวยการสง่เสริมการ
ขายและการจดักิจกรรม 

บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต 

2550 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายกิจกรรมและ
สง่เสริมการขาย 
  

บริษัท อลอินัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัภยั 
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ตารางสรุปการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลัก 
 

  รายช่ือ ต าแหน่งใน TGH ต าแหน่งใน SELIC ต าแหน่งใน SEIC ต าแหน่งใน TIC ต าแหน่งใน SECAP 

1 นายเจริญ สิริวฒันภกัด ี BOD BOD BOD - BOD 

2 คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี BOD BOD BOD - BOD 

3 นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ BOD / CGC - - - - 

4 นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ BOD / EB / NRC BOD / RMC / IC / EB BOD / IC / EB - BOD / EB 

5 นางอาทินนัท์ พีชานนท์ BOD / EB / NRC BOD / IC / EB BOD / IC / EB - BOD / EB 

6 นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี BOD / CGC BOD BOD - BOD 

7 นายสมชยั สจัจพงษ์ BOD / RMC / EB / CGC - - BOD / NRC / SPC / IC / EB - 

8 นายอภิชยั บญุธีรวร BOD / EB / NRC BOD / IC / EB BOD / IC / EB - BOD / RMC / EB 

9 พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี BOD (ID) / RMC BOD (ID) BOD (ID) - - 

10 นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ BOD (ID) / AC  BOD / RMC BOD / RMC - BOD / RMC 

11 นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ BOD(ID) / AC / RMC  BOD / RMC BOD / RMC - BOD / RMC 

12 นางกลุภทัรา สิโรดม BOD (ID) / AC / CGC - - - - 

13 นายสนิท วรปัญญา - BOD BOD  - BOD  

14 นายหลกัชยั สทุธิชจูิต1 - - BOD / RMC / IC / EB - - 

15 นางสาวอรวรรณ วรปัญญา2 - - - BOD / SPC / RMC / EB  - 

16 นายไตรรงค์ บตุรากาศ - - - BOD / IC  - 

17 นายอานนท์ ชนไมตรี - - - BOD / IC - 

18 นายวิศษิฐ์ โทนสุิน3 - - - BOD / SPC / RMC / EB  - 

19 นายสมชาย วิวฒันวฒันา4 - - - BOD / AC / NRC/ RMC - 

20 นายสธุนยั ประเสริฐสรรพ์ - - - BOD / AC / NRC / RMC - 

21 นางอภิญญา ปญุญฤทธ์ิ  - - - BOD / AC / NRC - 
BOD  =  กรรมการ    RMC =  กรรมการบริหารความเส่ียง 
ID =  กรรมการอิสระ    IC = กรรมการลงทนุ 
AC = กรรมการตรวจสอบ    NRC = กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
EB = กรรมการบริหาร    SPC4 = กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ 

 
 

เอกสารแนบ 2 
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หมายเหต ุ:  1 นายหลกัชยั  สทุธิชจิูต  ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 2 นางสาวอรวรรณ วรปัญญา  ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2562 
 3 นายวิศิษฐ์ โทนสุิน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2562 
  4 นายสมชาย วิวฒันวฒันา ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้แต่ท่ี 13 กนัยายน 2562 

                 5 อ้างอิงจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6/2562 วนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้
       1.คณะกรรมการนโยบายและกลยทุธ์   
       2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน คือ พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน  
พิบลูย์เกษตรกิจ และนายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2562 นางกุลภทัรา สิโรดม ได้รับ
การแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี ซึ่งกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีนายวิชาญ อศัวรังสี ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายในของบริษัท ท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ที่ผา่นมา 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้ความส าคญักบัการก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานที่เป็นระบบ การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเสีย่งที่เพยงพอ และมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทกุ
ครัง้ และมีวาระการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระในการ
ได้รับข้อมลู การตรวจสอบข้อมลูที่มีสาระส าคญัในการจดัท างบการเงิน รวมทัง้ ได้มีการประชมุร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทย่อย 1 ครัง้ เพื่อรับทราบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลกัการท างาน และภาพรวมของประเด็นต่าง ๆ จากการตรวจสอบ
ของบริษัทยอ่ย โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ ได้ดงันี ้

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2562 ของบริษัท 
เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี และการประมาณการทางบญัชีที่
ส าคญั รวมทัง้ได้พิจารณาค าอธิบาย การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่าการจัดท า      
งบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  มีความ 
ถกูต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างพียงพอและเป็นประโยชน์กบัผู้ ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีได้สอบทาน และ
ตรวจสอบแล้ว ให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคมุภายในท่ีส านกัตรวจสอบภายในได้รายงานทกุไตรมาส พบวา่ ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจ ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมี
ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัท 

ส่วนการก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี การ
ปฏิบตัิงานตามแผน ผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน รวมทัง้การรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจ าปีของ
บริษัทยอ่ย การปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบบริษัทท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ การดแูล
ทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้อผิดพลาดความเสียหาย การร่ัวไหล หรือการทุจริต เพื่อให้มัน่ใจว่า  บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี มีการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบของบริษัท 

 

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการก ากบั ตลาดทนุ และ
หนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยรายการที่เป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้อง
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ทัง้นี ้
ฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลือ่นไหวของรายการตา่งๆตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และเปิดเผยให้ถกูต้องตาม
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กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท 
 

4. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย การก ากบัดแูล และ
จรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้การก ากับดแูล ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบตัิตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ สิทธิของผู้ ถือหุ้ น สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้ บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท             
ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ 
 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบญัชีที่
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทขออนุมตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในปี 2562 และได้แต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด โดยคุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือคุณชาญชัย  สกุลเกิดสิน 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ คณุพรรณทิพย์  กุลสนัติธ ารงค์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4208 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส าคญัด้านการก ากับดแูลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างอิสระโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมดัระวงัรอบคอบ การให้ความเห็นในเชิง
สร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของ
บริษัทมีความถูกต้องเช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
        
      -นางกุลภทัรา  สิโรดม- 
          (นางกลุภทัรา สโิรดม) 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  

 คณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนขึน้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า      
3 คน  โดยมีนายโชติพฒัน์ พีชานนท์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  นางอาทินนัท์ พีชานนท์ และนายอภิชยั 
บญุธีรวร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีนางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั ท าหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัท
ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท โดยอาจก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการ
ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรวมถึง 
 

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้ มีอ านาจในการจัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนดเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการบริษัท และผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ  

3. ดแูลให้กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท และก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้บริหาร
อื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์
องค์กร รวมถึงให้ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

6. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดท ารายงานการพิจารณา
คา่ตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

7. ก ากบัดแูลให้มีการวางแผนและด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่มกีารวางแผนและ
เตรียมความพร้อมบคุลากรในต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

 

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

-นายโชติพัฒน์  พีชานท์- 
 (นายโชติพฒัน์ พีชานนท์) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 
 

ด้วยความตระหนกัถึงความส าคญัการก ากบัดแูลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั 
มาตรฐาน แนวปฏิบตัิที่บงัคบัใช้กบัธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบญัญัติเก่ียวกบัการก ากบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล  คณะกรรมการ
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2562  เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนก ากบัดแูลให้
การด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จตรงตามวตัถปุระสงค์ภายใต้การก ากบัดแูลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล  

 คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 4 ทา่น โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  เป็นประธาน
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  นางกุลภทัรา สิโรดม และนายสมชยั สจัจพงษ์  เป็นกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล  และมีนางสาววิริณฐ์ เจริญวยั ผู้ช่วยผู้จดัการ ส านกัเลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูล
บรรษัทภิบาล  ทัง้นี ้อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลมีดงันี ้

 

1. เสนอนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทและบริษัทในเครือตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ก ากบัดแูลการปฎิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบนัก ากบั เช่น  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

3. ก ากบัดแูลให้บริษัทและบริษัทยอ่ย ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ 
และนโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผา่นส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการก ากบัดแูลกิจการ (Good Governance) 
ที่มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

5. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6. ทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตัิของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้านการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันาหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพจิารณาอนมุตัิ 

7. ดแูลติดตามการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  สามารถ
อทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 
 

ในนามของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
 

-นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม- 
(นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่) 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 

1. พลต ารวจเอกเจตน์ มงคลหตัถี  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายสมชยั สจัจพงษ์   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทัง้สิน้ 1 ครัง้ ได้ร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งดงันี  ้
 

1. ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั รวมไปถึงก าหนดระดบัความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ส าหรับการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสม  

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูลปริมาณ
ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม    

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายที่ก าหนด 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบายและ
หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการก ากับการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการทราบในสิง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความ
เสีย่งที่ก าหนด 

5. พิจารณาอนุมตัิหลกัเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลัน่กรองนโยบายที่เก่ี ยวข้องกบัการบริหารความ
เสีย่ง เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

6. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
              ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
                                                         พลต ารวจเอก - เจตน์  มงคลหัตถ-ี 

                  (เจตน์ มงคลหตัถี)                                                              
                  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ถือปฏิบตัิอยู่ในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และ
ประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  และปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดของประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  งบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส ่
และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การก ากบัดแูลที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้
ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดความเสีย่งจากการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม  และสามารถให้
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 

             - นายเจริญ  สิริวัฒนภกัดี -              - นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ - 
   ( นายเจริญ  สริิวฒันภกัดี )    ( นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ ) 

                 ประธานกรรมการ                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
 

เอกสารแนบ 7 


