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บริ ษั ท เครื อ ไทย โฮลดิ้ ง ส์ จ�ำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น สายธุ ร กิ จ หลั ก ด้ า นประกั น และการเงิ น ของกลุ ่ ม ที ซี ซี ประกอบด้ ว ย
3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด และ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 92,562 ล้านบาท
ปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ อ
สุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม โดยธนาคารโลกระบุว่า อัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะ
ลดลงติดลบร้อยละ 4.3 ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวติดลบร้อยละ 6.1 เกิดเป็นความท้าทายทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ท�ำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการด�ำเนินชีวิต
ก้าวสู่ความเป็นชีวิตวิถีใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ ผ่านมาตรการด้านสาธารณสุข
อย่างจริงจัง
บริษัทได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เช่นกัน และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่บริษัท
ยังสามารถท�ำหน้าที่ดูแลคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยได้อย่างต่อเนื่อง มีความแข็งแกร่ง พร้อมกับศักยภาพในการเติบโต
และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจประกันและการเงินที่ครบวงจร เพื่อมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ  อีกทั้งบริษัทยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ
ที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความความตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางการค้า ที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จด้วยดีและเติบโตไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

(นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี)
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สารประธานกรรมการบริหาร
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ขยายตัวติดลบร้อยละ 6.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม การด�ำเนินชีวิต รวมถึงรายได้และอ�ำนาจการซื้อที่ลดลง
ของประชาชน ท�ำให้เกิดผลกระทบกับหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจประกันและการเงินด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นอีกปีที่ท้าทายต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลดีท�ำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว
และตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเริ่มท�ำความเข้าใจกับการวางแผนทางการเงินเพื่อรับมือกับความผันผวน
ของชีวิตมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสดีต่อภาคธุรกิจประกันที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับทุกคน
โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 23,300 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2562 ที่ 24,163 ล้านบาท ขณะที่ก�ำไร
ปี 2563 อยู่ที่ 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 276 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 167.75 เป็นผลจากการปรับตัวผ่าน
การบริหารพอร์ตธุรกิจประกันชีวิต การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสินไหมของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
การบริหารต้นทุนการได้มาของธุรกิจประกันภัย ท�ำให้มีก�ำไรโดยรวมเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) และภาครั ฐ ให้ ก าร
สนับสนุนธุรกิจประกันภัยผ่านการปรับเปลี่ยนมาตรการต่าง ๆ ให้ยืดหยุ่นขึ้น   รวมถึงการขยายมาตรการความช่วยเหลือผู้เอา
ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และคนกลางประกันภัย ซึ่งมีส่วนท�ำให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยรับมือกับ
ความท้าทายในปีที่ผ่านมาได้ดีกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษัทเสมอมา บริษัทยังคงเดินหน้าให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบัน
ประกันและการเงินชั้นน�ำของประเทศ ที่ลูกค้าและพนักงาน รัก ชื่นชม เชื่อมั่นที่สุด พร้อมสร้างผลตอบแทนให้กับสังคมอย่างเต็ม
ก�ำลังความสามารถบนพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทประสบความส�ำเร็จ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และพร้อมขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568

(นายโชติพัฒน์ พีชานนท์)
ประธานกรรมการบริหาร
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ภาพรวมธุรกิจประกันและการเงิน
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องตลอดปี 2563 ท�ำให้ธุรกิจประกันและการเงินต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีทั้งผลบวกและลบต่อภาคอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป โดยบริษัท เครือไทย
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) แม้จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงานจากมาตรการ
ภาครั ฐ อาทิ การเพิ่ ม ค่ า ลดหย่ อ นภาษี ส�ำหรั บ การซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพ การผ่ อ นปรนช�ำระเบี้ ย ประกั น ภั ย การขยายเวลาผ่ อ นผั น
เงื่อนไขกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัย การแก้ไขหลักเกณฑ์เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขาย Digital Face To
Face และการอนุโลมต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า ท�ำให้บริษัทสามารถออกแบบนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะ
สมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้
ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย ไทย ยั ง มี อั ต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งในปี 2563 สวนทางกั บ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ลดลง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 252,716 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ธุรกิจประกันวินาศภัยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์มากเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.8 ของเบี้ยประกัน
ภัยรับโดยตรง ในส่วนของอาคเนย์ประกันภัย เติบโตจากอันดับที่ 8 ในปี 2562 สู่อันดับที่ 6 ในปี 2563 ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม
10,496 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 4.1 ด้านประกันภัยรถยนต์อยู่ในอันดับที่ 7 มีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ
4.8 และประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 3.2 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 9 จากปีที่ผ่านมา ขณะที่ไทยประกันภัย
ได้มีการปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยนวัตกรรมประกันภัยที่ทันสมัย มีเบี้ยประกันภัยรับ
ตรงจ�ำนวน 1,321 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเบี้ยออนไลน์ 332 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 จากเบี้ยประกันภัยรับตรง  
ด้านอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ในปี 2563 มีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 600,206 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 1.75 ปัจจัย
หลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำและการลดลงของรายได้ ท�ำให้เบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร อยู่ที่ 8,701 บาทต่อคน ลดลงร้อยละ 5.14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของอาคเนย์ประกัน
ชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2562 เบี้ยประกันรับรายใหม่ 5,057 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
7.6 ขณะที่อันดับทางธุรกิจปรับตัวขึ้นสู่อันดับ 9 จากอันดับที่ 11 ในปี 2562 จากการเติบโตของช่องทางตัวแทน ช่องทางธุรกิจกลุ่ม
ทีซีซี รวมถึงการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เน้นสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวมากขึ้น และการบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า
มากขึ้น นอกจากนี้อาคเนย์ประกันชีวิตยังมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ที่ร้อยละ 96 สูงกว่าอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 82
ส�ำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2563 ยอดขายรถยนต์ ลดลงกว่าร้อยละ 20 แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์จะ
ได้รับผลกระทบอย่างมากในปี 2563  แต่อาคเนย์แคปปิตอล ยังสามารถครองความเป็นผู้น�ำในตลาดรถยนต์เช่าองค์กร เป็นอันดับ
1 โดยมีรถยนต์ให้เช่า ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 22,092 คัน และมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มทีซีซีร้อยละ 21 ลูกค้านอกกลุ่มทีซีซี ร้อยละ 32
และลูกค้าภาครัฐร้อยละ 47 ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับรูปแบบและเงื่อนไขการท�ำธุรกิจ อาทิ ขยายเวลาเช่าจาก 5 ปี เป็น 7 ปี เพื่อ
ช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนด 6 กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. การมุ่งสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ผ่านการปรับพอร์ตธุรกิจประกันชีวิต
2. สร้างประการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
3. สร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน ด้วยการพัฒนาทักษะและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน
8
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4. พัฒนาการใช้งานบิ๊กดาต้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
5. สร้างกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
6. ปรับโครงสร้างองค์กรรับโมเดลธุรกิจใหม่ในปี 2564
จาก 6 กลยุทธ์ เพื่อสร้างความเติบโตและมั่นคงทางธุรกิจแบบรอบด้าน บริษัทยังตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยให้คนไทยและ
ครอบครัวของพวกเขาใช้ชีวิตหรือด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความสุข ปราศจากความกังวลใจ ผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีพันธกิจหลักคือการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้ง่าย คุ้ม
ค่าเงิน และส่งมอบบริการแบบเทสุดใจ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข
ในนามของคณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน บริ ษั ท เครื อ ไทย โฮลดิ้ ง ส์ จ�ำกั ด (มหาชน) ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ลู ก ค้ า และ
พันธมิตรทางการค้า ที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทพร้อมที่จะเดินหน้าในฐานะ
ผู้พัฒนาและให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อให้บริษัทเติบโตก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   

			
(นายฐากร ปิยะพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ (3 ปี)

10

งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

รายได้จากธุรกิจหลักรวม

22,598

22,359

28,143

ก�ำไรจากเงินลงทุน

550

1,206

1,229

รายได้อื่น

151

598

450

รวมรายได้

23,299

24,163

29,822

ต้นทุนทางตรง

(19,423)

(20,690)

(25,081)

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

(2,336)

(2,430)

(2,580)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(609)

(670)

(711)

รวมค่าใช้จ่าย

(22,368)

(23,790)

(28,372)

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

931

373

1,450

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(192)

(97)

(427)

ก�ำไรสุทธิสำ� หรับงวด

739

276

1,023

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

รวมสินทรัพย์

92,562

91,782

87,510

รวมหนี้สิน

78,693

76,381

74,375

ส่วนของผู้ถือหุ้น

13,869

15,401

13,135

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

92,562

91,782

87,510
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

4.98

2.12

7.76

ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.79

0.34

1.29

ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
รวมสินทรัพย์เฉลี่ย

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

5.74

     4.99

  5.78

รวมหนี้สิน / รวมส่วนของบริษัทใหญ่

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.96

      0.97

  0.97

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนี้สิน

อัตราก�ำไรสุทธิ

3.13

1.25

   3.48

ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
รวมรายได้

อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ขั้นต้นต่อยอดขาย

14.69

12.20

14.61

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานขั้นต้น /
รวมรายได้

อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ย

3.08

   1.81

3.92

ก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้ /
ต้นทุนทางการเงิน

11

ความตั้งใจ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
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ความตั้งใจ
ช่วยให้ลูกค้าและครอบครัวใช้ชีวิตหรือด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความสุข ไร้ความกังวลใจผ่านนวัตกรรม
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลูกค้าและพนักงานรัก
ชื่นชมและเชื่อมั่นที่สุด และเราจะเป็นผู้น�ำธุรกิจทางการ
เงินในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปยังภูมิภาค
อาเซียนภายในปี 2568

พันธกิจ
เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน ทีต่ อบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้งา่ ย
คุม้ ค่าเงิน และส่งมอบบริการแบบเทสุดใจเพื่อให้ลูกค้า
มีความสุข

13

เป้าหมายและกลยุทธ์
เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจระยะยาวในช่วง 5 ปีข้างหน้า ดังนี้
• เติบโตอย่างเข้มแข็ง: บริษัทให้ความส�ำคัญกับโมเดลการท�ำก�ำไร
ตามผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และช่องทาง ปรับพอร์ทธุรกิจประกัน เติบโตธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย
• สร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ด:ี บริษทั มุง่ มัน่ ในการสร้างทัศนคติ
ในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
• สร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ดี: บริษัทให้ความส�ำคัญใน
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี เป็นองค์กรที่เปิดการรับฟัง
เร่งกระบวนการ พัฒนาทักษะให้พนักงาน
• เตรียมพร้อมในการเข้าสูย่ คุ ดิจติ อล: บริษทั มุง่ มัน่ ในการใช้ดจิ ติ อล
เทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ของลูกค้าและสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
• สร้างกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ: บริษัทให้ความส�ำคัญ
กับการปรับกระบวนการท�ำงาน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน สร้างมาตรวัด
ความมีประสิทธิภาพ
• ปรับองค์กร: บริษัทให้ความส�ำคัญกับการปรับโมเดลธุรกิจใหม่
เพิ่มหน่วยงานที่จ�ำเป็น และจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
คุณค่าและวัฒนธรรมที่พนักงานของกลุ่มบริษัทให้ความส�ำคัญ
ได้แก่ ACTSD ซึ่งมี
Accountability > ไม่ท�ำแค่เสร็จ แต่ส�ำเร็จด้วย
Companionship > คู่คิดที่เข้าใจ และพึ่งพาได้
Trustworthiness > น่าเชื่อถือ จริงใจ ไว้ใจได้
Synergy
> 1+1 = 11
Dynamic
> พัฒนาไม่หยุดยั้ง สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
14
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ความเป็นมา
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียน
ก่อตัง้ เป็นบริษทั มหาชน เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 ตามแผนปรับ
โครงสร้างกิจการเพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
อืน่ (Holding Company) โดยภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ
ของบริษทั ไทยประกันภัยจ�ำกัด (มหาชน) (“TIC”) จะเป็น บริษทั ย่อย
ของบริษทั ซึง่ จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยดังเดิม และเนือ่ งจาก
บริษทั จะมีการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั เครืออาคเนย์ จ�ำกัด
(“เครืออาคเนย์”) ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะมีการน�ำ
ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ เครืออาคเนย์ เช่น นโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการจัดการ การก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นต้น มาปรับใช้ส�ำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของเครืออาคเนย์ เริม่ ต้นตัง้ แต่ชว่ งหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่างชาติจ�ำนวนมากได้ปิดกิจการโดย
ละทิง้ ความคุม้ ครองของคนไทย คณะผูก้ อ่ ตัง้ อาคเนย์จงึ มีปณิธาน
ในการจัดตัง้ บริษทั ประกันของคนไทยเพือ่ ดูแลลูกค้าคนไทยในทุก
สภาวการณ์ และก่อตัง้ บริษทั ประกันภัยโดยได้รบั อนุญาตจากทาง
ราชการให้ด�ำเนินกิจการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้ชื่อ
“บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ
ในกลุ่มอาคเนย์
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ปี

พัฒนาการที่ส�ำคัญ

2489

ก่อตั้ง “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด” โดยคณะผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ได้แก่ หลวงด�ำรง
ดุริตเรข, พระยาปรีชานุสาสน์, นายรองสนิท โชติกเสถียร, หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล,
พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล, นายพยัพ ศรีกาญจนา และนายเทียน เหลียวรักวงศ์

2543

อาคเนย์แยกการด�ำเนินกิจการประกันวินาศภัยไทยออกจากกิจการประกันชีวิตตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกั น ชี วิ ต และการประกั น วิ น าศภั ย พ.ศ.2535 โดยแยก
เป็น“บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด” ด�ำเนินกิจการประกันวินาศภัย และ “บริษัท
อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด” ด�ำเนินกิจการประกันชีวิต

2547

เครื อ อาคเนย์ ไ ด้ เ ข้ า มาเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท อาคเนย์ ป ระกั น ชี วิ ต จ�ำกั ด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

2555

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน

2561

เครืออาคเนย์ยนื่ ข้อเสนอการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับ TIC โดยการจัดตัง้ บริษทั เครือไทย
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TGH”) เพื่อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจาก
TIC และรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จากเครืออาคเนย์

2562
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ในเดื อ นกรกฎาคม บริ ษั ท   เครื อ ไทย โฮลดิ้ ง ส์ จ�ำกั ด (มหาชน) เริ่ ม ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของบริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) (TIC) หลังจากการปรับโครงสร้าง TIC ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง
TIC และอาคเนย์ คอร์เปอเรชั่น (ชื่อเดิม บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด)  โดยภายหลัง
การปรั บ โครงสร้ า งแล้ ว เสร็ จ SEG จะลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก ได้ แ ก่
• ธุรกิจประกันชีวิต
ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (SELIC)  เป็นบริษัทย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดก�ำไรหลัก
• ธุรกิจประกันวินาศภัย
ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (SEIC)
และบริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (TIC) และ
• ธุรกิจลิสซิ่ง
ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด (SECAP)
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
TGH

ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจอื่น

SELIC

SELIC

SECAP

SEP

SEA

99.97%

97.33%

100%

100%

100%

TIC

PGR

ASH

TCCPC

93.44%

100%

100%

100%

INSURE

PCK

CSH

SSF

100%

99.99%

99.98%

CCL5

BCS

STC

100%

49%

66.99%

BCIB

SEAD

100%

100%

75.06%

RDD
100%

SEAD SG
100%

SEM
100%
SEMR
100%

* เครือไทย โฮลดิ้งส์ “TGH” และอินทรประกันภัย “INSURE” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ชื่อย่อบริษัทและบริษัทในเครือ

18

TGH

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

SELIC

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

SEIC

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

SECAP

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

TIC

บริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

INSURE

บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

PGR

บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จ�ำกัด)

PCK

บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จ�ำกัด)

CCL

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ำกัด

RDD

บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ�ำกัด

SEM

บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด

SEMR

บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ำกัด

SEA

บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด

TCCPC

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ำกัด

SSF

บริษัท เอส โซฟิน จ�ำกัด

STC

บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด

SEAD

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด

SEAD SG

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ สิงคโปร์ จ�ำกัด

SEP

บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ASH

บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด

CSH

บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จ�ำกัด

BCS

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

BCIB

บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

Thai Group Holdings Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

TGH

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท

0107561000285

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding company)

กลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ

ประกันภัยและประกันชีวิต

ทุนจดทะเบียน

12,033,565,300 บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

7,520,978,320 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จ�ำนวน 752,097,832 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

10.00 บาท

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : +66 2631 1311
เว็บไซต์ : www.segroup.co.th

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : +66 2631 1311 ต่อ 5550
อีเมล์: comsec@segroup.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +66 2631 1311 ต่อ 5174
โทรศัพท์มือถือ : +666 1403 7156
อีเมล์ : ir@segroup.co.th

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือ
สามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม
19

ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้
ในการขออนุมตั กิ ารลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
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บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) (SELIC)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (SEIC)

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต
สัดส่วนการถือหุ้น 99.97%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8-12
                          ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
                          กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 2,200,000,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภัย
สัดส่วนการถือหุ้น 97.33%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ จี ถึงชัน้ 7
                          ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
                          กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 500,000,000 บาท

บริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (TIC)

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด (SECAP)

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภัย
สัดส่วนการถือหุ้น 93.44%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย
                          ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
                          แขวงลุมพิน  ี เขตปทุมวัน
                          กรุงเทพมหานคร 10330
ทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 235,000,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการรถเช่าเพือ่ ธุรกิจ และธุรกิจให้สนิ เชือ่
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา   
                          เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200,000,000 บาท
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บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด (PGR)

บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด (PCK)

ชื่อบริษัท บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษทั ประกอบธุรกิจอู่ และจัดจ�ำหน่ายอะไหล่
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
                          เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200,000,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจ surveyor
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา  
                           เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 100,000,000 บาท

เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

เดิมชือ่ บริษทั สินบัวหลวงแคปปิตอล จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลีย่ น
ชือ่ เป็น บริษทั โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2563

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ำกัด (CCL)

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด (SEAD)

ชื่อบริษัท บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการที่จอดรถยนต์
แก่ SECAP และ RDD
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา  
                           เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 180,000,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเกี่ยวกับงานปรึกษาด้านการลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม  
                          แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
                          10500
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 5,000,000 บาท

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ำกัด (TCC Card)

บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด (SEA)

ชื่อบริษัท บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการท�ำการตลาดให้บริการ
ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม  
                          แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
                          10500
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 100,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการบริการสถานฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาฝีมอื แรงงานของลูกจ้างของบริษทั
ในเครือ
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ถนนสุรวงศ์ ชั้น 9 แขวงสี่พระยา
                           เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,000,000 บาท
21

22

SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEA PTE)

บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ�ำกัด (RDD)

ชื่อบริษัท SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD.
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและ
การจัดการสัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 438 Alexandra road #03-03
Alexandra Point Singapore
(119958)
ทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์

ชื่อบริษัท บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ขายและให้เช่ารถยนต์มือสองสภาพดี
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 71/1 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบล
บางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 250,000 บาท

บริษัท เอส โซฟิน จ�ำกัด (S Sofin)

บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด (ASH)

ชื่อบริษัท บริษัท เอส โซฟิน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
                   ในการท�ำประกันภัย
สัดส่วนการถือหุ้น 99.98%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
                           เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 100,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคารส�ำนักงาน ให้กับบริษัท
                   ทั่วไป และบริษัทในเครืออาคเนย์
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
                           เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 5,522,500 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 5,522,500 บาท

บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จ�ำกัด (CSH)

บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (SEP)

ชื่อบริษัท บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทด�ำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งลงทุนใน
                   บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
                   ร่วมทุน ด�ำเนินธุรกิจโบรคเกอร์ประกันชีวิต
                   และประกันวินาศภัย
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม  
                          แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
                          10500
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 100,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
                   การพาณิชย์ ให้เช่าอาคารพื้นที่ส�ำนักงาน
                   รวมถึงสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม
                          แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
                          10500
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1,000,000 บาท
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บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด (SEM)

บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ำกัด (SEMR)

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อส�ำหรับธุรกิจ, สินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน และสินเชื่อ
สวัสดิการพนักงาน
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา  
                           เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 50,000,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล  
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
                          เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 50,000,000 บาท
เดิมชื่อบริษัท เอสอีจี มันนี่ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

เดิมชื่อบริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด (STC)
ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
                   (Data Analytic)
สัดส่วนการถือหุ้น 69.99%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้นที่ 3 แขวงสีลม  
                          เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 10,000,000 บาท
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่อยู่: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
Website: www.set.or.th/tsd

บริษัท: วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
ที่อยู่: 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้สอบบัญชี
บริษัท: เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี:
นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208
ที่อยู่: สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2677-2000

ข้อมูลส�ำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
-ไม่มี-
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คณะกรรมการ
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นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

อายุ 76 ปี
ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 29 มิถุนายน 2561
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ณ ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)
2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษทั ทีซซี ี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จ�ำกัด
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2549 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2515 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

บริษัท คริสตอลลา จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั ทีซซี ี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท อธิมาตร จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษทั นำ�้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกดั
ประธานกรรมการ
International Beverage Holdings
Limited
ประธานกรรมการ
International Beverage Holdings
(UK) Limited
ประธานกรรมการ
International Beverage Holdings
(China) Limited
ประธานกรรมการ
InterBev Investment Limited
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ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

ประวัตกิ ารท�ำงาน5ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
2560-2563
2560-2563
2560-2563
2545-2562
2559–2561

ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์
สปอร์ตคลับ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มี- *
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- *
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• คู่สมรสคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
(รองประธานกรรมการ)
• บิดาของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ)
และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
• บิดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ)
*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท
338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

อายุ 77 ปี
ตำ�แหน่ง รองประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 29 มิถุนายน 2561
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ณ ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)
2544 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ทีซซี ี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท คริสตอลลา จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
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2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2515 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ธนภักดี จ�ำกัด
2541 -ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท มงคลสมัย จ�ำกัด
2541 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท กาญจนสิงขร จ�ำกัด
2529 -ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ช้าง จ�ำกัด
2559 -ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จ�ำกัด
2534 -ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท แสงโสม จ�ำกัด
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
			
International Beverage Holding Limited
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
International Beverage (UK)
Holding Limited
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
International Beverage (China)
Holding Limited
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
InterBev Investment Limited
ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
กรรมการ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
กรรมการ
คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริม
ผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
กรรมการ มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพือ่ การกุศล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• คู่สมรสนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
• มารดาของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ)
และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
• มารดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ)
*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท
338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

ประวัตกิ ารท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/ หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
2560 – 2563
2560 – 2563
2560 – 2563
2545 - 2563

รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มี- *
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- *
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นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

อายุ 63 ปี
ตำ�แหน่ง รองประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561

ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 9 สิงหาคม 2562

วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ปริญญาเอก การเงิน, University of Pittsburgh
• ปริญญาโท การเงิน, WVA University
• ปริญญาตรีการเงิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program  (DCP) รุ่นที่ 3/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ณ ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษทั ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

อายุ 45 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561

ตำ�แหน่ง กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 9 สิงหาคม 2562

วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
      จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการโรงแรม
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
      จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
      จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ณ ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)
ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสะ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
กันยายน 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 /
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน)
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ เบียร์โค ลิมิเต็ด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
สิงคโปร์)
มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด
(มหาชน)
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
จ�ำกัด
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุด
สายพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน)
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน กรรการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
มกราคม 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
มกราคม 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด
กันยายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน
กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

ประวัตกิ ารท�ำงาน 5ปียอ้ นหลัง และ/ หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
กุมภาพันธ์ 2554 – กุมภาพันธ์ 2563
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563
รองประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2563
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – มิถุนายน 2561
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)
• พี่น้องของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ)
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นางกุลภัทรา สิโรดม

อายุ 64 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561
ตำ�แหน่ง กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 9 สิงหาคม 2562
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก การเงิน,
University of Pittsburgh, U.S.A.
• ปริญญาโท การเงิน,
West Virginia University, U.S.A.  
• ปริญญาตรีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 0/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Advance Audit Committee Program  29/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2562

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ณ ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  / ประธานกรรมการ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก  
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
-ไม่มี37

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

อายุ 74 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561
วุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Bank Management,
Asian Institute of Management, Philippines
• Financial Leadership Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• Company Secretary Program
รุ่นที่ 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• Advance Audit Committee Program
รุ่นที่ 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
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ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 30 มกราคม 2563
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Cambodian Commercial Bank,
Royal Kingdom of Cambodia

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
			
บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ   จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และการจัดการทรัพย์สิน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
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นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

อายุ 66 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561

ตำ�แหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำ�แหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 30 มกราคม 2563
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Postgraduate Diploma, North London Polytechnic
การอบรมหลักสูตรกรรมการ-หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารท�ำงาน 5ปียอ้ นหลัง และ/ หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
2557 – 2560
2556 – 2559
2556 - 2558

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ�ำกัด
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการ
United Thai Shipping Corp Ltd.

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-
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พลตำ�รวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ 67 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
• หลักสูตรบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
รุ่นที่ 6 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 45)
• ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 17/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2547
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2549
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2562
• Finance for Non-Finance Director (FN)
รุ่นที่ 30/2549
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ณ ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (3 แห่ง)
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท วัน พาวเวอร์ จ�ำกัด

กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-
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นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

อายุ 57 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 29 มิถุนายน 2561

ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561

ตำ�แหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 9 สิงหาคม 2562
วุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการเงินการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยมิสซูร  ี สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 155/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

44

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จ�ำกัด
2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด
2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฌาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล จ�ำกัด
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จ�ำกัด

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท สวนศิลป์ พัฒนา 1 จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โอเอชซีเอชโอ จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เอส โซฟิน จ�ำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด

กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
-ไม่มี45

ประวัตกิ ารท�ำงาน 5ปียอ้ นหลัง และ/ หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
มกราคม 2551 – กันยายน 2561
กรรมการ  บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ�ำกัด
มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2559
กรรมการ บริษทั เกษตรทิพย์ (2017) จ�ำกัด
มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2559
กรรมการ บริษัท ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
มีนาคม 2559 – เมษายน 2559
กรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 4 จ�ำกัด
มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2559
กรรมการ บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 4 จ�ำกัด
เมษายน 2560 – ตุลาคม 2560
กรรมการ บริษัท นันทพัฒน์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
พฤษภาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2563
			
กรรมการ บริษทั ทีซซี ี โฮลดิง้ ส์ (2519) จ�ำกัด

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• คู่สมรสของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ
• คู่สมรสของบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
(ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
(รองประธานกรรมการ)
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รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นางอาทินันท์ พีชานนท์

อายุ 48 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 29 มิถุนายน 2561
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  อิมพีเรียลคอลเลจ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director (FN)
รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่ง กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2537-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการลงทุน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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2550-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
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กรรมการ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง   
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พัฒนบวรกิจ 4  จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 1 จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โอเอชซีเอชโอ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอส โซฟิน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ  จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ทวีพัฒนทรัพย์ จ�ำกัด

กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• บุตรของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)
• คู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ)
• พี่น้องของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นายสมชัย สัจจพงษ์

อายุ 59 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561

ตำ�แหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำ�แหน่ง กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 9 สิงหาคม 2562
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก Ohio State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Ohio State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี 2552
สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ำกับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulator)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่น 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
พิจารณาการลงทุน
บริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสโซฟิน จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อาคเนย์มันนี่ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์มันนี่ รีเทล จ�ำกัด

กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
-ไม่มี-
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ประวัตกิ ารท�ำงาน 5ปียอ้ นหลัง และ/ หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
2558-2561
2557-2558

ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นายอภิชัย บุญธีรวร

อายุ 66 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมการ
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 29 มิถุนายน 2561
วุฒกิ ารศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาลัยวิชินตัน
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 17/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 53/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่ง กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 11 กรกฎาคม 2561
• Advance Audit Committee Program 8/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)
2557–ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563–ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท โปรการาจ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
กรรมการ  
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอส โซฟิน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนย์  แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จ�ำกัด
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการลงทุน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการลงทุน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
-ไม่มี-
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การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั เพือ่ การลงทุน โดยบริษทั มีการลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

		

ธุรกิจประกันชีวิต

ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (“SELIC”)

		

ธุรกิจประกันวินาภัย

			

ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“SEIC”)
บริษทั ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“TIC”)
และบริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“INSURE”)

		

ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) (“SECAP”)

ธุรกิจการเงิน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวม
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทตามงบการเงินรวมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยแยกเป็นสัดส่วนของรายได้รวมของบริษัทเป็นดังนี้

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต

9,587.57

41.15

9,963.52

41.24

16,178.79

54.25

รายได้จากธุรกิจประกันภัย

8,819.72

37.85

8,857.59

36.66

8,117.74

27.22

รายได้จากธุรกิจการเงิน

4,185.05

17.96

3,537.54

14.64

3,845.55

12.89

5.97

0.03

0.30

-

1.07

0.01

701.21

3.01

1,803.76

7.47

1,679.24

5.63

23,299.52

100.00

24,162.71

100.01

29,822.39

100.00

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รายได้อื่น
รวม
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจประกัน
ชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการเงิน ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น
สายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ธุรกิจประกันชีวิต
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต และมีธุรกิจการลงทุน
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศก�ำหนด ซึ่งสามารถจ�ำแนกผลิตภัณฑ์
ได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี้

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ น การประกั น ชี วิ ต รายบุ ค คลที่ จ�ำนวนเงิ น เอาประกั น
ภัยขึ้นอยู่กับความสามารถในการช�ำระเบี้ยประกันภัยของแต่ละ
บุคคล ความคุ้มครองและระยะเวลาในการช�ำระเบี้ยประกันภัย
ขึ้นอยู่กับแบบการประกันแต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ
จนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ โดย
อาจมีงวดการช�ำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3
เดือน หรือรายเดือน  การท�ำประกันชีวิตประเภทนี้ผู้เอาประกัน
จะได้รับผลประโยชน์หลัก คือ ความคุ้มครองและการออมทรัพย์  
โดยประกันชีวิตสามัญแบบต่าง ๆ จะมีสัดส่วนผลประโยชน์ของ
ความคุ้มครองและการออมทรัพย์ต่างกันออกไป  ประกันชีวิต
สามัญมีลักษณะแบบประกัน  ดังนี้

• แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)

ประกันชีวิตที่ก�ำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัย
ให้ กั บ ผู ้ รั บ ผลประโยชน์ เ มื่ อ ผู ้ ท�ำประกั น เสี ย ชี วิ ต หรื อ จ่ า ยเงิ น
เอาประกั น ให้ แ ก่ ผู ้ เ อาประกั น ในกรณี ที่ ผู ้ เ อาประกั น มี ชี วิ ต อยู ่
ในวั น ที่ ก รมธรรม์ ค รบก�ำหนดสั ญ ญา ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะก�ำหนด
วันครบอายุสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรือ 99
ปี และเป็นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้นผลประโยชน์ด้านความ
คุ ้ มครองกรณี เ สี ย ชี วิ ต และได้รับความนิย มมากประเภทหนึ่ ง
โดยทั่ ว ไปแบบประกั น แบบตลอดชี พ จะก�ำหนดการช�ำระเบี้ ย

ประกันภัยตลอดชีพ แต่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาช�ำระเบี้ย
ประกันภัยลงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น
15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี โดยกรมธรรม์จะมีลักษณะ
หลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ส�ำหรับ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์แบบตลอดชีพ เช่น
กรมธรรม์ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี หรือบุคคลในวัยท�ำงาน
เป็นต้น โดยมีทั้งรูปแบบกรมธรรม์ประกันหลักและกรมธรรม์
ที่ มี สั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม แนบท้ า ย เช่ น กรมธรรม์ แ บบตลอดชี พ มี
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรง แนบท้าย
กรมธรรม์

• แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

ประกันชีวิตที่ก�ำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัย
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้เอาประกัน
ภั ย เสี ย ชี วิ ต ภายในระยะเวลาที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น
ภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรือ อายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง
15 ปี แบบประกันลักษณะนี้มีจุดเด่นที่อัตราเบี้ยประกันภัยต�่ำ

• แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)

ประกันชีวิตที่ก�ำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัย
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้เอาประกัน
ภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์  หรือจ่าย
เงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการช�ำระเบี้ย
ประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์
ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย  ท�ำให้แบบประกัน
นี้ เป็ น แบบประกั น ชี วิต สามั ญ ที่ เพิ่ ม ผลประโยชน์ ด ้ า นการออม
ทรัพย์

• แบบบ�ำนาญ (Pension หรือ Annuity Insurance)

ประกั น ชี วิต แบบเงิ น ได้ ป ระจ�ำ เหมาะส�ำหรั บ ผู้ที่คาดว่า
จะมีอายุยืนยาวและต้องการมีเงินได้หลังจากการเกษียณอายุ
เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อัน
เนื่องมาจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึ้น หรือเมื่อพ้น
วัยท�ำงาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ�ำนวนหนึ่งเท่ากันอย่าง
สม�่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผู้เอา
ประกันชีวิตเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65
55

ปี เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอา
ประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ คือเป็นการออม
เงินที่การันตีเงินได้ ตอนเกษียณอายุ ได้รับเงินบ�ำนาญสม�่ำเสมอ
พร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบ�ำนาญ และกรณี
ที่เสียชีวิตในช่วงรับเงินบ�ำนาญไม่ครบตามที่การันตีไว้ จะได้รับ
เงินบ�ำนาญส่วนที่เหลืออยู่ตามการการันตี และยังสามารถน�ำ
เบี้ยประกันบ�ำนาญไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่ม
เติมจากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปตามที่กฎหมายก�ำหนดอีกด้วย

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
เป็ น การประกั น ชี วิ ต ที่ ก รมธรรม์ ห นึ่ ง จะมี ผู ้ เ อาประกั น
ชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงาน
บริษัท ซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐบาล และเอกชน จัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลัก
การพิ จารณาความเสี่ย งของบุค คลในกลุ่มทั้งหมดด้ว ยอั ตรา
เฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจ�ำนวนเงินเอา
ประกันภัย โดยจะค�ำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียง
อัตราเดียว และจะใช้กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้น และเนื่องจาก
ประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันหลาย ๆ อย่างต�่ำลง จึง
เป็นผลดีและมีส่วนท�ำให้เบี้ยประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ต�่ำกว่า
การประกันชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
จะเป็นสัญญาปีต่อปี ซึ่งต้องเก็บเบี้ยทุกปี ยกเว้นกรมธรรม์ที่
ออกแบบพิเศษ ซึ่งอาจช�ำระเบี้ยเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลา
คุ้มครองก็ได้

ประกั น ชี วิ ต และประกั น คุ ้ ม ครองสิ น เชื่ อ ของ
สถาบันการเงิน
การประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั พัฒนาขึน้ เพือ่ ให้บริการแก่สถาบัน
การเงิ น หรื อ องค์ ก ร เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการคุ ้ ม ครองความ
เสี่ยงของเงินที่ให้กู้ยืมในกรณีผู้ขอกู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
(Credit Life Insurance) เช่น กรมธรรม์แบบคุ้มครองสินเชื่อ
(Mortgage Insurance) หมายถึงแบบประกันชีวิตที่คุ้มครอง
การเสียชีวิต หรือ คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร
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สิ้นเชิง ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยด้วยความคุ้มครองตาม
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงรายงวด

ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย
ของธุรกิจประกันชีวิต
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย

ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีการจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย และยังมีการขยายช่องทางจัดจ�ำหน่ายเพื่อขยาย
ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีช่องทางการจ�ำหน่าย ดังนี้
• ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต บริษัทมีการสรรหา
ตัวแทนในการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งในประเภทบุคคล
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีตัวแทนประเภทบุคคลมากกว่า
2,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขากว่า 53 สาขาทั่วทุกภูมิภาค
รวมถึงมีช่องทางการจ�ำหน่ายเป็นนายหน้าประกันชีวิตชั้นน�ำ 
• ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทมีการร่วมมือกับ
ธนาคารและสถาบันการเงินในการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคาร โดยบริษัทมีสัดส่วน
เบี้ยประกันชีวิตจากช่องทางธนาคารเป็นช่องทางอันดับหนึ่งใน
การจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท
• โทรศัพท์ บริษัทมีการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านการโทรศัพท์หรือที่เรียกว่า “Telesales” โดยมีการรวบรวม
ฐานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ และท�ำการตลาดโดยตรงกับ
ลูกค้าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์
• อื่น ๆ นอกจากการจ�ำหน่ายผ่าน 3 ช่องทางดังกล่าว
ข้างต้น บริษัท ยังมีการพัฒนาการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website และ Application ของ
ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาช่องทางการ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับยุคดิจิตอล
ทั้งนี้ รายละเอียดสัดส่วนช่องทางการจ�ำหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิต มีธนาคารเป็นช่องทางหลักในการขายกรมธรรม์ และ
อันดับสองเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต โทรศัพท์ และอื่นๆ
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ของบริ ษั ท
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
• กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตัวแทน ธนาคาร
ช่องทางอื่นๆ และรวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี
• กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ซึ่งได้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน

ธุรกิจประกันวินาศภัย
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และมีธรุ กิจการลงทุน
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศก�ำหนด ซึ่งสามารถจ�ำแนกผลิตภัณฑ์
ได้เป็น  3 ประเภท  ดังนี้

การประกั น ภั ย รถยนต์ (Motor Insurance)
จ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

• การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory
Motor Insurance) การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดย
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย เพื่ อ คุ ้ ม ครองต่ อ การสู ญ เสี ย ของชี วิ ต
ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถยนต์

• การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary
Motor Insurance) การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของ

เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ โดยมิได้เกิดจากการถูก
บังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด  สามารถแบ่ง
ความคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังนี้
		 ประเภท 1: คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัว
รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ติดประจ�ำรถยนต์ การบาดเจ็บ และการ
สู ญ เสี ย ชี วิ ต ตลอดจนความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายส�ำหรั บ การ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก

		 ประเภท 2: คุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์หรือ

ไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายส�ำหรับการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก
		 ประเภท 3: คุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย
ส�ำหรับ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
		 ประเภท 4: คุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น
		 ประเภท 5: คุ ้ ม ครองต่ อ การสู ญ หายของรถยนต์
หรื อ ไฟไหม้ รวมถึ ง ความเสี ย หายต่ อ ตั ว รถยนต์ เนื่ อ งจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก และคุ ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายส�ำหรั บ การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็ บ หรื อ การเสี ย หาย
ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุคคลภายนอก

การประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น เบ็ ด เตล็ ด และมารี น
(Property Casualty and Marine Insurance)
จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

• การประกันภัยทรัพย์สนิ (Property Insurance)

		
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) คุ้มครอง
ความเสี ย หายต่ อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเนื่ อ งจากไฟไหม้ ฟ้ า ผ่ า หรื อ
แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส�ำหรับท�ำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อ
การอยู ่ อ าศั ย ความเสี ย หายเนื่ อ งจากภั ย เพิ่ ม พิ เศษ เช่น ภัย
ลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน�้ำ  ภัย
เปียกน�้ำ ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัย
จากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอื่น ๆ
		 2. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks
Insurance) คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้น
ไว้ในกรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน�้ำ 
การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจาก
อากาศยาน การจลาจล นัดหยุดงาน การกระท�ำป่าเถื่อน เจตนา
ร้าย และภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น�้ำท่วม แผ่นดินไหว
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ไฟป่า รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

• การประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด (Miscellaneous
Insurance) เป็นการประกันภัยประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก

การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทรัพย์สิน และการประกัน
ภัยทางทะเลและขนส่ง โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
		
1. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกและความเสีย
หายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
		
2. การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุ้มครองการแตกหักของกระจกอันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่มิได้ระบุ
ไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กระจกส�ำนักงาน
ห้องโชว์ กระจกประตู
		 3. การประกันภัยส�ำหรับเงิน (Money Insurance)
คุ ้ ม ครองความสู ญ เสี ย เงิ น สด เช็ ค พั น ธบั ต ร ธนาณั ติ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงิน
จากตู้นิรภัย หรือ ห้องนิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกัน หรืออยู่
ในระหว่างการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือห้อง
นิรภัยของ ผู้เอาประกันภัย
		 4. การประกันภัย ป้ ายโฆษณา (Neon Sign and
Sign Board Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อแผ่นป้าย
หรือไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์
หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอก

การประกันภัยทีใ่ ห้ความคุม้ ครองเกีย่ วกับงานวิศวกรรม เช่น

		
5. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
(Contractor’s All Risk Insurance) เป็นการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยงานตามสัญญาว่าจ้างของผู้รับเหมา คุ้มครองความ
เสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด
ความประมาท การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัย
จากอุบัติเหตุอื่น ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง หรืออาจรวมถึง ระยะ
เวลาบ�ำรุงรักษาและขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้าง
		 6. การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection
All Risk Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร
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ที่ ก�ำลั ง ติ ด ตั้ ง หรื อ ก�ำลั ง ทดสอบเดิ น เครื่ อ งจากภั ย ธรรมชาติ
ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ และขยาย
รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจาก
การติดตั้งเครื่องจักร
		 7. การประกันภัยหม้อก�ำเนิดไอน�ำ้ และถังอัดความดัน
(Boiler & Pressure Vessel Insurance) คุ้มครองความเสีย
หายต่อหม้อน�้ำจากการระเบิด ยุบแฟบ เนื่องจากแรงอัดภายใน
หรือแรงดัน ภายนอกและความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึงความรับ
ผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
		 8. การประกั น ภั ย เครื่ อ งอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Equipment Insurance) คุ ้ ม ครองความเสีย
หายของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล อั น เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
อั น เกิ ด จากการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ที่ น�ำมาทดแทน
เครื่องที่ได้รับความสูญเสีย
		 9. การประกั น ภั ย เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง
(Contractors’ Plant and Equipment Insurance) คุ้มครอง
เครื่องจักรของผู้รับเหมา รวมถึงอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน อันมี
ผลมาจากไฟไหม้ การระเบิดจากภายนอก การเกิดประกายไฟ
หรื อ ฟ้ า ผ่ า อุ บั ติ เ หตุ จ ากการชนกั น หรื อ พลิ ก คว�่ ำ อั น เนี่ อ งมา
จากความผิดปกติทางด้านกลไก และถูกโจรกรรม
		 10. การประกั น ภั ย เครื่ อ งจั ก ร (Machinery
Breakdown Insurance) คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย
เฉียบพลันของตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
เครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
ความผิ ด พลาดในการออกแบบ การขาดความช�ำนาญในการ
ติดตั้ง ความบกพร่องจากผู้ผลิต ไฟฟ้าลัดวงจร และการระเบิด

การประกั น ภั ย ที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด
ตามกฎหมาย เช่น

		
11. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liability Insurance) คุ ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ
หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคล
ภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
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จากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
		 12. การประกันภัยความรับผิดส�ำหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability Insurance)
คุ ้ ม ครองความเสี ย หายทางการเงิ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการต่ อ สู ้
คดี อันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้า
หน้าที่บริหารจากการบริหารงานผิดพลาด เช่น การกระท�ำผิด
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประมาทเลินเล่อ การแถลงข้อมูลต่อ
สาธารณชนที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
		 13. การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s
Compensation Insurance) คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมาย
ของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบ
อุบัติเหตุ หรือขณะปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการทดแทนตามสิทธิ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็นต้น ฯลฯ
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ เช่น
		 14. การประกันภัยความซือ่ สัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity
Guarantee Insurance) ชดเชยความเสียหายทางการเงินที่
เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกเงิน หรือ
ตราสารทางการเงินของนายจ้าง
		 15. การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกด�ำเนินคดี และถูกควบคุม
ตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจากกระท�ำผิดโดยประมาท แบ่งเป็น
ก่อนการกระท�ำความผิดและหลังกระท�ำความผิด
		 16. การประกันผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity
Insurance) คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน
ภั ย รวมทั้ ง การเสี ย ชี วิ ต ทุ พ พลภาพ และการสู ญ เสี ย อวั ย วะ
ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก อุ ป กรณ์ ก ารเล่ น กอล์ ฟ และ
การท�ำโฮล-อิน-วัน
การประกันอื่นๆ (Other Insurance) นอกเหนือจาก
การประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทยังอาจ
จัดหาหรือจัดท�ำประกันภัยชนิดอื่น ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชน

• การประกั น ภั ย ทางทะเลและขนส่ ง (Marine
Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือตัว
เรื อ ตั้ ง แต่ ต ้ น ทางจนถึ ง จุ ด หมายปลายทางตามเงื่ อ นไขความ
คุ้มครองแต่ละประเภท

การประกันภัยอุบัติเ หตุและสุขภาพ (Accident
and Health Insurance)

		 1. ประกันอุบตั เิ หตุ รายเดีย่ วและกลุม่ ให้ความคุม้ ครอง
ต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจนได้รับความบาด
เจ็ บ ทางร่ า งกาย ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย มาตรฐานให้ ค วาม
คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ ผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาล ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ รวม
ถึ ง การขยายความคุ ้ ม ครองต่ า งๆ เช่ น การขั บ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ การแข่งกีฬาอันตราย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดย
มีเบี้ยประกันภัยและแผนประกันที่เหมาะสมทั้งแบบส่วนบุคคล
และแบบกลุ่ม
		 2. ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยอย่างกะทันหันระหว่างเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน
ทางในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทย ตามเส้นทางและวันที่
ระบุไว้ โดยมีทั้งแบบความคุ้มครองรายเที่ยว และความคุ้มครอง
รายปี นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การลดจ�ำนวนวันเดินทาง ความ
ล่าช้าในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ความคุ้มครองและเบี้ยประกัน
ภัยขึ้นกับแผนประกันภัยที่ลูกค้าเลือกซื้อ
		 3. ประกั น ภั ย สุ ข ภาพ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองค่ า รั ก ษา
พยาบาลอั น เนื่ อ งมาจากความเจ็ บ ป่ วย หรื อ อุ บั ติ เหตุ    โดยมี
ผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทเหมาจ่ายตามจริง ประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน
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ผลประโยชน์แต่ละรายการ โดยให้ความคุ้มครองส�ำหรับการอยู่
รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (IPD) และ
สามารถซื้อความคุ้มครองส�ำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได้
ซึ่งลูกค้าไม่ต้องส�ำรองจ่ายหากเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรง
พยาบาลคู่สัญญาของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ
มีทั้งแบบรายเดี่ยว และรายกลุ่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัย
โรคมะเร็ง โดยเบี้ยประกันภัยขึ้นกับอายุผู้เอาประกันภัยและทุน
ประกันภัยที่เลือกซื้อ

เหตุการณ์ภัยขนาดใหญ่ หรือภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้รับประกัน
ภัยต่อ และการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เอาประกันภัยต่อ ก�ำหนด
ขอบเขตความสามารถในการรั บ งานตามสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม
พิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินของผู้รับ
ประกันภัยต่อแต่ละราย พร้อมทั้งมีกระบวนการทบทวนสถานะ
การเงินระหว่างปีสัญญาของผู้รับประกันภัยต่อ หากระหว่างปี
ผู้รับประกันภัยต่อขาดคุณสมบัติตามก�ำหนด บริษัทได้ก�ำหนด
แนวทางแก้ไขเพื่อรองรับสถานการณ์

การประกันภัยต่อ (Reinsurance)

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจัดท�ำกรอบการบริหารการ
ประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Framework)  
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ก�ำหนดของส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่า
โครงสร้างสัญญาประกันภัยต่อในแต่ละประเภทเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ มีลักษณะสัญญาที่สามารถกระจายความเสี่ยงภัย
อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้  เพียงพอกับเงินด�ำรงกองทุนที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัท โดยมีรูปแบบสัญญา
ประกันภัยต่อ ดังนี้

• การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward
Treaty Reinsurance) เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัย

ต่อให้ความไว้วางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริษัทเอา
ประกันภัยต่อภายใต้เงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทมี
การท�ำสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบ คือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกัน
ภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional
Treaty)  

• การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward
Facultative Reinsurance) เป็นประกันภัยต่อแบบเป็น
ราย ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงานโดย
สามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน

การบริ ห ารการประกั น ภั ย ต่ อ ได้ ค�ำนึ ง ถึ ง การจั ด การ
ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) เพื่อรองรับ
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ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย
ธุรกิจประกันภัย

ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย มี ช ่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ย

ดังนี้

• ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย บริษัทมีการสรรหา
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีตัวแทนมากกว่า 7,000 ราย และนายหน้าประกันภัยมากกว่า
200 ราย โดยมีสาขาให้บริการมากกว่า 75 สาขาทั่วประเทศ
• ธนาคารและสถาบั น การเงิ น บริ ษั ท มี ค วามร่ ว ม
มื อ กั บ ธนาคารและสถาบั น การเงิ น ต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นารู ป
แบบกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ของธนาคารและสถาบันการเงิน
• โทรศั พ ท์ บริ ษั ท มี ก ารจ�ำหน่ า ยกรมธรรม์ ป ระกั น
ภัยผ่านการโทรศัพท์หรือที่เรียกว่า “Telesales” โดยมีการ
รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าจากกลุ่มพันธมิตร และท�ำการตลาด
โดยตรงกับลูกค้าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์
• เครื อ ข่ า ยของบริ ษั ท บริ ษั ท มี ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ลี ซ ซิ่ ง ซึ่ ง
ประกอบธุ ร กิ จ การให้ เ ช่ า รถยนต์ เ พื่ อ การด�ำเนิ น งาน ภาย
ใต้ SECAP บริ ษั ท จึ ง มี ก ารจ�ำหน่ า ยประกั น ภั ย รถยนต์ ใ ห้ แ ก่
SECAP ด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ
กลุ่มทีซีซี ซึ่งมีการด�ำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่
ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ค้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ดังนั้น บริษัท จึงมีการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแก่
บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มทีซีซีเช่นกัน
• อื่น ๆ บริษัทมีการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ช่องทางอื่นๆ เช่น Website ทั้ง www.thaiins.com ส�ำหรับ
TIC และ www.seic.co.th ส�ำหรับ SEIC นอกจากนี้ บริษัท
มีแผนการศึกษาและขยายช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ๆ ส�ำหรับ
ธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น แอพลิเคชั่น หรือช่องทางออนไลน์
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
โดย SEIC เน้ น จ�ำหน่ า ยกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ช่ อ งทาง
แบบดั้งเดิม (Traditional) เช่น การขายผ่านตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ง TIC เน้นการขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิ
เคชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
• การรับประกันภัยต่อ บริษัทมีความสามารถในการรับ
ประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Ceding Company)
ซึ่งท�ำให้บริษัทมีรายได้จากการรับประกันต่อจากบริษัทประกัน
ภัยรายอื่น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

• กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ทั่ ว ไป ซึ่ ง ส่ ว นมากสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ผ ่ า นช่ อ งทางตั ว แทนและ
นายหน้ า ธนาคารและสถาบั น การเงิ น ช่ อ งทางอื่ น ๆ รวมถึ ง
พนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี
• กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ซึ่งได้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึง SECAP
และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทีซีซี

ธุรกิจการเงิน
บริษัทประกอบธุรกิจลิสซิ่งและการเงิน โดยเน้นการจัดหา
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบการนิติบุคคลเป็นหลักในรูปแบบการ
เช่าผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด (“SECAP”) โดยธุรกิจ
ลิสซิ่งเป็นการให้บริการเช่าทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งผู้เช่าตกลง
ท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สินและช�ำระค่าเช่าทรัพย์สินเป็นรายงวด
โดยผลิตภัณฑ์ของ SECAP มีดังนี้

การให้ เ ช่ า รถยนต์ ต ามสั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งาน
(Operating Lease)
SECAP เน้นธุรกิจให้เช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operating
Lease) กับทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลักซึ่งเป็นการให้
เช่าระยะยาวแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวม
ถึงบริษัทในกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่มทีซีซี รถยนต์ที่
ให้เช่าพร้อมบริการซ่อมบ�ำรุงรักษาประกันภัยชั้น 1 การต่อภาษี
รถยนต์ประจ�ำปี และมีรถยนต์ทดแทนกรณีรถยนต์ใช้งานไม่ได้
ตลอดระยะเวลาให้เช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SECAP
มีรถให้เช่ากว่า 21,000 คัน นอกจากนี้ SECAP ยังมีบริการให้
ค�ำปรึกษาและรับบริหารจัดการด้านยานพาหนะของธุรกิจและ
หน่วยงานอีกด้วย
ส่วนผู้เช่าและธุรกิจนั้นจะได้รับประโยชน์จากการเช่าเพื่อ
การด�ำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและการบริหาร
จัดการประโยชน์ เช่น การลดภาระกระแสเงินสดขาออกและเพิ่ม
ความสามารถในการวางแผนการเงินโดยการทยอยช�ำระค่าเช่า
คงที่รายงวด การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงรักษาและประกัน
ภัยยานพาหนะ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการในการใช้ยานพาหนะ และลดความยุ่งยากซับซ้อนใน
การบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น
นอกจากธุ ร กิ จ รถยนต์ ใ ห้ เ ช่ า เพื่ อ การด�ำเนิ น งานแล้ ว
SECAP อีกทั้ง SEM และ SEMR ยังมีแผนในการขยายธุรกิจ
การให้สินเชื่อในหลากหลายรูปแบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
และไม่เกี่ยวข้องได้แก่

• สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ใ หม่ (New Car Hire
Purchase)

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ยืดหยุ่น ท�ำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการช�ำระค่าเช่าซื้อรายเดือน
ที่เหมาะสมกับรายได้

• สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ใช้แล้ว (Used Car Hire
Purchase)
ส�ำหรั บ ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามต้ อ งการในการซื้ อ รถยนต์ ที่ ใ ช้
แล้วและมีราคาถูกกว่ารถยนต์ใหม่พร้อมทั้งแบ่งช�ำระเป็นราย
งวด ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าใช้จ่าย
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• สินเชื่อกู้ยืมเงินโดยมีรถยนต์เป็นหลักประกัน
(Cash Your Car)

ส�ำหรั บ ผู ้ ที่ มี ค วามต้ อ งการในการใช้ เ งิ น สดเร่ ง ด่ ว น
สามารถน�ำรถยนต์ ที่ ลู ก ค้ า มี น�ำมาเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ค�้ ำ ประกั น ใน
การกู้ยืมได้ โดยมีระยะเวลาการอนุมัติที่รวดเร็วและเงื่อนไขที่
คล่องตัว

• สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
(Revolving Loan)

เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้เงินสดในระยะสั้น ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ
เงินทุนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วง High
Season ของธุรกิจที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินสดในการจัดเตรียม
สินค้าและบริการส�ำหรับจ�ำหน่าย เช่น การส�ำรองสินค้าบริโภค
คงคลังเพิ่มในช่วงเทศกาลที่มีอุปสงค์ในการบริโภคอาหารและ
เครื่ อ งดื่ม เพิ่ ม ขึ้ น สู ง โดย SECAP จะค�ำนวนดอกเบี้ยส�ำหรับ
การให้สินเชื่อระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มุ่งเน้นการปล่อยสิน
เชื่อประเภทนี้ให้แก่กลุ่มคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มทีซีซี เช่น ตัวแทน
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

• สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring Loan)

เป็นการให้สนิ เชือ่ แก่ผขู้ ายสินค้าและบริการและคูค่ า้ บริษทั
ในกลุ่มทีซีซี อีกประเภทหนึ่งเพื่อการบริหารสภาพคล่องและเงิน
ทุนหมุนเวียน ซึ่งผู้ให้สินเชื่อจะรับโอนสิทธิ์การเรียกร้องในการ
รับเงินจากลูกหนี้การค้าและบริการและช�ำระเงินค่าสินค้าหรือ
บริการทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วนให้แก่ผู้ขายสินค้าล่วงหน้าก่อน
ครบก�ำหนดการช�ำระค่าสินค้าและบริการโดย SECAP จะคิด
ดอกเบี้ยจากการจ่ายเงินล่วงหน้ารวมถึงค่าธรรมเนียมในการ
ด�ำเนินการและการบริหารบัญชีลูกหนี้ โดยเมื่อครบก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าจะช�ำระหนี้โดยตรงให้กับ SECAP

• สินเชื่อส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ (Project
Finance)
โดยสินเชื่อโครงการนั้นเป็นสินเชื่อมุ่งเน้นโครงการที่มี
กระแสเงินสดสม�่ำเสมอส�ำหรับการช�ำระหนี้ โดยมักจะใช้กระแส
เงินสดของโครงการนั้นเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน จึงต้องเป็น
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โครงการที่มีเสถียรภาพสูง ความผันผวนต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย
และกระแสเงินสดต�่ำ  มีผู้รับซื้อสินค้าและบริการจากโครงการ
และผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบส�ำหรับโครงการที่ชัดเจนและแน่นอน เช่น
โครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีราย
ได้และกระแสเงินสดสม�่ำเสมอ มีผู้รับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตที่
ชัดเจน โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นให้สินเชื่อแก่โครงการที่ด�ำเนิน
การร่วมกับบริษัทในกลุ่มทีซีซี

• สินเชื่ออื่นๆ

เป็นสินเชื่อที่มุ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อย หรือธุรกิจส�ำหรับ
คู่ค้าบริษัท เช่น อู่ตรวจสภาพรถยนต์ หรือบริษัทในกลุ่มทีซีซี
และส�ำหรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Franchisee) ของบริษัทในกลุ่มทีซีซี รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล
เพื่อขยายการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรไปยังกลุ่ม
ลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลายขึ้ น รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ ่ ม
ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจคู่ค้าของกลุ่มทีซีซีมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น
และเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้การด�ำเนิน
การจัดตั้งบริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ำกัด (เดิมบริษัท เอสอีจี
มันนี่ จ�ำกัด) เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหมู ่ ย านพาหนะ
และเพิ่ ม รายได้ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ ง าน กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ลี ซ
ซิ่งยังจ�ำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ�ำกัด
(“RDD”) โดย RDD จัดซื้อรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานส�ำหรับ
การเช่ า เพื่ อ การด�ำเนิ น งานหรื อ รถยนต์ ใ ช้ แ ล้ ว จาก SECAP
และน�ำมาจ�ำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประมูล โชว์รูม
จ�ำหน่ายรถยนต์มือสอง หรือจ�ำหน่ายให้ผู้เช่าเดิม เป็นต้น โดย
RDD ด�ำเนินการซื้อรถยนต์จาก SECAP และจ�ำหน่ายออกไปใน
ราคาตลาด ท�ำให้กลุ่มธุรกิจเกิดสภาพคล่องและกระแสเงินสด
รับส�ำหรับการน�ำไปจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมที่มีความทันสมัย
และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น

ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย

กลุ่มธุรกิจลีซซิ่ง เน้นการจ�ำหน่ายโดยการเข้าถึงลูกค้า
โดยตรงผ่านพนักงานฝ่ายขายของบริษัทซึ่งจะมีการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และน�ำเสนอบริการแก่ลูกค้าแต่ละ

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายโดยตรง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดีที่สุด โดย SECAP มีช่องทางการจ�ำหน่ายหลักคือพนักงาน
และตัวแทนในการติดต่อขายประมาณ ส่วน RDD มีการจ�ำหน่าย
รถยนต์ใช้แล้วผ่านการประมูล จ�ำหน่ายผ่านโชว์จ�ำหน่ายรถยนต์
มือสอง และจ�ำหน่ายให้แก่ผู้เช่ารายเดิม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด�ำเนินงาน
เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
• องค์กรภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งนิยมการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท  เช่น รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล รถตู้ รถกระบะ เป็นต้น เพื่อใช้ส�ำหรับการเดินทางของ
บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ
• องค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีการเช่า
รถยนต์หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถยนต์ประเภท Luxury car เพื่อ
ใช้ส�ำหรับการเดินทางของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท รถ
กระบะ และรถบรรทุก เพื่อใช้ส�ำหรับการขนส่งสินค้า
• เครือข่ายของบริษัท ได้แก่ บริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่ม
ทีซีซี ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทเช่นเดียวกับองค์กร
เอกชนทั่วไป
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจการให้สินเชื่อต่างๆ ปัจจุบัน
SECAP เน้นการจ�ำหน่ายให้กับบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทต่างๆ
ภายใต้กลุม่ ทีซซี   ี และมีแนวโน้มขยายการให้สนิ เชือ่ แก่บคุ คลอืน่ ๆ

การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันชีวิตไทย 2563 มีแนวโน้มการเติบโตที่ลด
ลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโคโรนา
ไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับระบบเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ประชาชนเริ่มตระหนักให้ความส�ำคัญ
กับประกันชีวิตและการวางแผนประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
การส่งเสริมจากภาครัฐในการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จาก
การซื้อประกันสุขภาพ จากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน

25,000 บาท ท�ำให้เบี้ยประกันสุขภาพเติบโตเพิ่มขึ้น คาดการณ์
ปิดปีจะโตถึง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ปัจจัยท้าทายของ
ประกันชีวิตยังคงมีอยู่อย่างเช่น ภาวะอัตราดอกเบี้ยลดลง ส่ง
ผลต่อประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์แบบการันตีเงินคืน รวม
ไปถึงแบบประกันบ�ำนาญที่ผลประโยชน์แบบการันตี ที่ต้องไป
ลงทุนในพันธบัตร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่ (New normal) การแข่งขันการพัฒนาช่องทางการ
ขายในรูปแบบดิจิทัลที่เข้ามาเร็วขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมความพร้อม
เรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 17 ที่จะน�ำมาใช้ในปี
2567 อีกด้วย โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมปี 2555 – 2563 มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.47 ต่อปี
ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ปี 2563 มี เ บี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รวมทั้ ง
สิ้น 600,206 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงถึงร้อยละ 1.75 เมื่อ
เที ย บกั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา และเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ปี ต ่ อ ไป (Renewal
Year Premium) 441,968 ล้ า นบาท และมี อั ต ราการคงอยู่
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ 82 คิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกัน
ชีวิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 3.82
และคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance
Density) จ�ำนวน 8,701 บาทต่อคน อัตราเติบโตลดลงร้อยละ
5.14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในส่วนของช่องทางการจ�ำหน่ายนั้น ตัวแทนประกันชีวิต
(Agency) ยังคงเป็นช่องทางหลักและช่องทางส�ำคัญ ในการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิ้นปี 2563 มีสัดส่วน
การจ�ำหน่ายผ่านช่องทางนี้มากเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ
53.37 ด้วยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจ�ำนวน 320,349 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.32 อันดับสอง ช่องทางการ
จ�ำหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) สัดส่วนการจ�ำหน่าย
ร้อยละ 38.58 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 231,569 ล้านบาท เติบโต
ลดลงร้อยละ 5.83 อันดับสาม ช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านนาย
หน้า (Broker) มีสัดส่วนร้อยละ 3.97 เบี้ยประกันชีวิตรับรวม
23,809 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.06 และช่องทางการจ�ำหน่าย
อื่นๆ (Other) อีกร้อยละ 4.08 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 24,480
ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 1.72 ตามล�ำดับ
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เบีย้ เบีประกั
นช�นวชีต� วิต
้ยประกั
าท
-1.75%

700,000
600,000
503,850

51,764

500,000
442,874

400,000

537,509

392,051

568,259
51,413

601,726
64,752

627,387
84,731

610,914

600,206

69,749

56,467

62,398

84.0%

48,594
333,185

366,089

406,676

433,922

446,972

432,427

82.0%
441,968

80.0%

294,532

200,000

261,083

78.0%

100,000
0

76.0%
82,374

93,674

108,266

119,656

110,169

103,052

95,684

108,738

101,771

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย
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88.0%
86.0%

54,668

300,000

90.0%

เบี้ยประกันภัยปตอป

เบี้ยประกันจายครั�งเดียว

เบี้ยประกันภัยปแรก

อัตราความคงอยูของกรมธรรม

74.0%
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้ยประกั
อจำ�นวนประชากรและ GDP
เบีย้ เบีประกั
นภันยชีวรัิตบต่โดยตรงจากประชากร
าท
-5.14%

10,000
8,000
3.81%

6,000

3.91%

3.91%

3.89%

3.90%

5.0%
4.0%

3.84%

3.82%

3.43%

3.0%

3.17%

2.0%

4,000
6,082

6,836

7,737

8,178

8,619

9,091

9,447

9,173

8,701

1.0%

2,000
0

2555

2556

2557

2558

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากประชากร

2559

2560

2561

2562

2563

0

อัตราความคงอยูของกรมธรรม

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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เบี้ยประกันชีวิต จำ�แนกตามช่องทางการขาย

เบีย้ ประกันช�วต� จำแนกตามชองทางการขาย
าท

700,000
20,743

600,000

18,683
18,501

500,000
400,000
300,000

11,584
12,129

143,668

14,664
14,016

172,323

17,698
15,242

210,895

14,868

14,752

27,116
14,334

24,065

24,480

25,077

23,809

15,663

228,582

247,495

270,183

280,459

245,914

231,569

200,000
100,000
0

224,671

241,871

260,014

274,763

287,214

296,047

305,478

315,859

320,349

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

66

ตัวแทน (Agent)

ธนาคาร (Bancassurance)

นายหนา (Broker)

ชองทางอื่น (Others)
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เบีเบี
้ยประกั
นภันยรัภับยและส่
วนแบ่วงนแบ
การตลาดของ
SELIC SELIC
ย้ ประกั
รับและส
งการตลาดของ
อันดับ 11

อันดับ 12

อันดับ 12

อันดับ 11

16,000

3.00%

14,000
12,000

2.50%
2.39%

2.00%

10,000
8,000

1.41%

6,000
4,000

1.41%

1.39%

1.50%
1.00%

15,020

8,619

8,619

8,345

2561

2562

2562

2563

2,000
0

เบี้ยประกันภัยรับ SELIC

สวนแบงการตลาด SELIC

0.50%
0.00%

อันดับในอุตสาหกรรมของ SELIC

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

SELIC ปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,619 ล้านบาท ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 1.39 ของเบี้ยประกันภัยรับ
รวมทั้งอุตสาหกรรม ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.18
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ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่ามีการลดลงจากปีก่อน
หน้า โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงร้อยละ 6.0 จาก
ปี 2562 ซึ่ ง เติ บ โตร้ อ ยละ 2.4 ซึ่ ง อ้ า งอิ ง จากส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีอัตราการเติบโตไปในทิศทางตรงข้ามกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปี 2555 - 2563 เบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.37 ต่อปี
ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ยั ง คงมี อั ต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น
252,716 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 3.55 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทางตรงข้ามกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อจ�ำแนกตามประเภทการ
รับประกัน พบว่าประกันภัยรถยนต์เป็นสัดส่วนเบี้ยประกันใน
ธุรกิจเบี
ประกั
นวินาศภั
ดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.79
ย้ ประกั
นว�ยนมากเป็
าศภันยอันจำแนกตามประเภท
ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมดของธุรกิจประกันวินาศภัย
าท

300,000

โดยมีการเติบโตที่ร้อยละ 1.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี
ที่ผ่านมา อันดับสอง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันภัย
อุบัติเหตุ การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัย
ทรัพย์สิน เป็นต้น มีสัดส่วนร้อยละ 36.10 ของเบี้ยประกันภัย
รั บ โดยตรงทั้ ง หมดของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เติ บ โตร้ อ ยละ
8.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับสาม ประกัน
อัคคีภัย มีสัดส่วนร้อยละ 4.02 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ทั้งหมดของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตร้อยละ 0.49 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
มีสัดส่วนร้อยละ 2.09 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมดของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตลดลงร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ พบว่า เบีย้ ประกันวินาศภัยต่อ GDP (Insurance
Penetration Rate) คิดเป็นร้อยละ 1.61 และคิดเป็นเบี้ยประกัน
ภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จ�ำนวนกว่า
3,797 บาทต่อคน เติบโตขึ้นร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เบี้ยประกันวินาศภัยภัย จำ�แนกตามประเภท
+3.55%

250,000
200,000
150,000
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9,759

5,299
11,813

5,304
11,061

5,343
10,485

5,268
10,233

5,356
9,850

5,517
10,151

5,469
10,118

5,289
10,167

80,175

84,443

91,221

67,492

71,076

73,027

74,124

77,175

103,915

118,418

117,927

120,424

122,188

127,268

136,265

144,025

146,038

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

60,612

100,000
50,000
0

เบี้ยประกันภัยรถ

ที่มา : สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย สำ�นักงาน คปภ.
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ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยทางทะเลและขนสง
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เบี้ยประกันวินาศภัยต่อจำ�นวนประชากรและ GDP

เบีย้ ประกันว�นาศภัยตอจำนวนประชากรและ GDP
าท
+3.55%

4,000

1.65%

1.61%

1.60%

1.57%

3,000

1.55%

1.53%

1.55%

1.52%

2,000

1.45%

1.50%

1.46%
1.42%

1,000

1.42%

1.45%
1.40%

2,785
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3,184

3,213

3,300

3,504

3,667

3,797

1.35%
0

2555
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2559

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตอประชากร

2560

2561

2562

2563

1.30%

สัดสวนเบี้ยประกันตอ GDP

ที่มา : สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย สำ�นักงาน คปภ. สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและระบบสถิติทางทะเบียน

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ร้อยละ 55.34 ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประเภทของประกัน
ภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทนแทนสูงสุดอันดับแรกคือ ประกันภัยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 63.16 อันดับสอง ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคิดเป็น
ร้อยละ 41.19 อันดับสาม ประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็นร้อยละ 40.06 และประกันอัคคีภัยคิดเป็นร้อยละ 18.63
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อัตราค่าสินไหมทดแทน จำ�แนกตามประเภท

อัตราคาสินไหมทดแทน จำแนกตามประเภท

รอยละ
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ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทางทะเลและขนสง

ประกันภัยรถโดยสมัครใจ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยรถโดยขอบังคับแหงกฎหมาย
ที่มา : สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย สำ�นักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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68.3%

64.8%
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เบี้ยประกันวินาศภัยและส่วนแบ่งการตลาดของ SEIC และ TIC
เบีย้ ประกันวนิาศภัยและสวนแบงการตลาดของ SEIC และ TIC
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สวนแบงการตลาด TIC

อันดับในอุตสาหกรรมของ SEIC

อันดับในอุตสาหกรรมของ TIC

1.00%
0.00%

ที่มา : สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

SEIC มีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและส่วน
แบ่งการตลาดลดลง โดยในปี 2562 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ
ร้อยละ 4.16 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม
จัดเป็นบริษัทในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม และในปี 2563 มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 4.13 ของเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม จัดเป็นบริษัทในอันดับที่ 6 ของ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในงวดปี 2562
เติบโตลดลงจากปี 2561 เท่ากับร้อยละ 5.23 และเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงในปี 2563 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.96
TIC มีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและส่วน
แบ่งการตลาดลดลง โดยในปี 2562 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ
ร้อยละ 0.98 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม
จัดเป็นบริษัทในอันดับที่ 28 ของอุตสาหกรรม และในปี 2563 มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 0.52 ของเบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม จัดเป็นบริษัทในอันดับที่ 31 ของ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในงวดปี 2562
เติบโตขึ้นจากปี 2561 เท่ากับร้อยละ 4.54 และเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงในปี 2563 เติบโตลดลงจากปี 2562 เท่ากับร้อยละ
45.16

ภาพรวมธุรกิจการเงิน
ธุ ร กิ จ รถยนต์ ใ ห้ เ ช่ า แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
รถยนต์ให้เช่าระยะสั้น (Short-term Rental) มีระยะเวลาใน
การให้บริการน้อยกว่า 1 ปี และ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว
(Long-term Rental) หรื อ การให้ เ ช่ า เพื่ อ การด�ำเนิ น งาน
(Operating Lease) มีระยะเวลาในการให้บริการตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้ น ไป โดยธุ ร กิ จ ลี ซ ซิ่ ง ของ SECAP ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การให้ เ ช่ า
71

รถยนต์เพื่อการด�ำเนินงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบกับธุรกิจบางส่วน
อย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งด้านการบริการที่ครอบคลุม
การบริการที่ครบวงจร จึงท�ำให้ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้า
ใหญ่ไว้ได้ อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
รวมถึงบริษัทในเครือ TCC   
ภาพรวมตลาดรถยนต์ใ นปี 2563 ที่ผ่านมา ถื อ ว่ า หด
ตั ว รุ น แรง โดยมี ย อดการผลิ ต รถยนต์ ที่ 1,426,970 คั น ลด
ลงจากปี ก ่ อ นหน้ า -29.1% แบ่ ง เป็ น การหดตั ว ของยอดขาย
รถยนต์ภายในประเทศที่ -21.4% และการส่งออกที่ -30.2%
ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่หดตัวที่ -6.1% ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส ท�ำให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
คาดการณ์ ป ริ ม าณการผลิ ต จะฟื ้ น ตั ว ขึ้ น ในปี 25642565 เติบโตเฉลี่ย 3.0-5.0% ต่อปี ตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้น
ตัว โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2564 ประมาณ
1,500,000 คัน เพิ่มขึ้น 73,030 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.12 จาก
ปี ก ่ อ นหน้ า โดยแบ่ ง เป็ น การผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกประมาณ
750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และ
ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อย
ละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด
ในส่วนของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด�ำเนินงานมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มลูกค้านิติบุคคล เนื่องจากช่วยลด
ภาระทางการเงินไม่ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อรถ ทางบริษัทผู้
เช่าไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่า
จดทะเบียน ค่าต่อภาษีรถยนต์ประจ�ำปี เป็นต้น นอกเหนือจาก
นี้ยังมีบริการรถยนต์ทดแทนในกรณีที่รถยนต์เช่าไม่สามารถ
ใช้งานได้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายของธุรกิจได้
ส�ำหรับภาวะอุตสาหกรรมจ�ำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว (ตลาด
รถมือสอง) ในปี 2563 หดตัวลงในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย
รถใหม่ โดยมียอดขาย (ยอดโอนกรรมสิทธิ์) ต�่ำสุด ณ เดือน
เมษายน อยู่ที่ประมาณ 107,500 คัน เทียบกับเดือนเดียวกันใน
ปีก่อนหน้าที่มียอดขายกว่า 150,000 – 160,000 คัน ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดรถมือสองจะได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าตลาดรถใหม่ และได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นหลังการ
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ชะลอตัวของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) จากความกังวลด้าน
สุขภาพ รวมทั้งยังเป็นตลาดแลกเปลี่ยนให้ผู้ใช้รถสามารถขยับ
ขยายขนาดหรือประเภทของรถตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละช่วงอายุ (Life cycle) โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งเงินสด
ก้อนใหญ่หรือขอสินเชื่อ
แหล่งข้อมูล:
อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเกียรตินาคิน ภัทร

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน

• ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก
2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว กระแสเงินสดที่ได้มา
จากการด�ำเนินงานหลัก คือ รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ และราย
ได้จากการลงทุน  
• ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุน
หลัก 3 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว กระแสเงินสด
ที่ได้มาจากการด�ำเนินงานหลัก คือ รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ
และรายได้จากการลงทุน  
• ธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 3
แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว กระแสเงินสดที่ได้มา
จากการด�ำเนินงานหลัก และการกู้ยืม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี 2563
มกราคม

บริษัทได้จัดตั้งบริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ�ำกัด)
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

มีนาคม

บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท อาคเนย์ มั น นี่ รี เ ทล จ�ำกั ด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เอสอี จี มั น นี่ จ�ำกั ด )
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท อาคเนย์
มันนี่ จ�ำกัด  

พฤษภาคม

บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ�ำกัด (“RDD”) เป็นบริษัทที่ TGH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบีย นและช�ำระแล้ ว ได้ ท�ำค�ำเสนอซื้ อ ในการท�ำค�ำเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ โ ดยสมั ค รใจ
(Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
(“INSURE”)

มิถุนายน

บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ำกัด และเปลี่ยน
วัตถุประสงค์เพื่อท�ำธุรกิจ surveyor

กรกฎาคม

ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้ค�ำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytic) โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 69.99

กันยายน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี2563ได้มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนดังนี้
• ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 7,536,401,860 บาท เป็น 7,520,978,320 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ
จ�ำนวน 1,542,354 หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท
• ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,520,978,320 บาท เป็น 12,033,565,300 บาท โดย
การมอบอ�ำนาจแบบทั่วไป (General Mandate) ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัท
สามารถด�ำเนิ น การในเรื่ อ งการด�ำรงสถานะเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(“FreeFloat”)โดยบริษัทต้องมีFreeFloatไม่น้อยกว่าร้อยละ15.00   

ตุลาคม

• บริษทั สินบัวหลวงลิสซิง่ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั โปรการาจ จ�ำกัด
และเปลีย่ นวัตถุประสงค์ของบริษทั เป็นการด�ำเนินธุรกิจบริหารอู่ และจัดจ�ำหน่ายอะไหล่
• คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฐากร ปิยะพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร แทนนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.16 ของทุนช�ำระแล้ว
ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การด�ำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเสี่ยง
ที่บริษัทเห็นว่ามีนัยส�ำคัญ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อฐานะการเงินของบริษัท ผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท รวมทั้งอาจส่งผลต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่บริษัทยังไม่อาจ ทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัท
พิจารณาในขณะนี้แล้ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลก
ระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ

ความเสี่ ย งจากการประกอบธุ ร กิ จ ในกลุ ่ ม
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ปัจจุบนั เกิดการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
ในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจทัง้ ภายในและนอกประเทศ การ
แข่งขันในอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการตลาด ด้านบุคลากร และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทางสภาพอากาศ
ของโลกและมหันตภัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยของบริษทั ได้มกี ารจัดท�ำแผนธุรกิจและแผนการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องแต่ ล ะบริ ษั ท อย่ า ง
รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลต่อการด�ำเนินงาน ตลอด
จนการติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างปี ทั้งในสภาพเศรษฐกิจ
การเมือง รายงานสภาวะตลาด การแข่งขัน และอื่น ๆ เพื่อน�ำมา
ประกอบการพิจารณาเป็นประจ�ำ  ทั้งนี้ เพื่อน�ำมาปรับเปลี่ยน
แผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
จึงท�ำให้ SELIC SEIC และ TIC สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
SELIC SEIC และ TIC ได้ปรับปรุงระบบการท�ำงานภายใน
ได้แก่ ขัน้ ตอนการท�ำงานทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานได้
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ดีขึ้น ต้นทุนต�่ำลง และระบบประเมินผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้า
หมายของแต่ละบริษัท โดยมีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ท�ำหน้าที่สรุป
สถานการณ์ของการด�ำเนินการ และแสดงสถานะของความส�ำเร็จ
ของแผนงาน การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้สามารถคาด
การณ์ถงึ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดได้ทนั เวลา และสามารถหาทางป้องกัน
หรือพลิกให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้

• ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

SELIC SEIC และ TIC ได้มีการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกัน
ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยใช้หลักสถิติ และสมมติฐานที่
เกี่ ย วกั บ ความถี่ แ ละความรุ น แรงของภั ย ที่ จ ะเกิ ด ตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการก�ำหนดราคา
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้
การด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การ
คุ้มครองความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
SELIC SEIC และ TIC จึงได้มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจาก
การรับประกันภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการรับประกันภัยต่อ
โดยมีนโยบายการรับประกันภัยที่มีการทบทวนเป็นประจ�ำจากผู้
บริหารทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนในการด�ำเนินงานรับประกันภัยนัน้ ฝ่าย
รับประกันภัยจะมีการประเมิน ส�ำรวจ และวิเคราะห์ภยั อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ที่สามารถ
ยอมรับได้ ตลอดจนการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานการรับ
ประกันภัยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจทาน
และให้ค�ำแนะน�ำในเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานอย่างสูงสุด ตลอดจนท�ำให้บริษัทดังกล่าว มีความ
สามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันกับผู้เอาประกันภัยได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม และลดความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
จ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต
SELIC SEIC และ TIC ได้มีการกระจายความเสี่ยงภัยใน
การรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยที่มีทุน
เอาประกันภัยสูง ซึง่ การกระจายความเสีย่ งนัน้ ได้มกี ารกระจายไป
ให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทดัง
กล่าวได้มีการคัดเลือก โดยเน้นไปยังกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต�่ำกว่า A หรือมีอัตราส่วนเงินกองทุน
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ทัง้ หมดต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR)
เป็นไปตามมาตรฐานทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�ำหนด เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูเ้ อา
ประกันภัยจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ในกรณีที่เกิดมหันตภัยที่มีผู้
ประสบภัยเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ ในแง่จ�ำนวนเงินหรือปริมาณทีเ่ กิดภัย
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดกับบริษัทอีกด้วย

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือปัจจัยต่าง ๆ
ภายนอกองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของ SELIC SEIC และ TIC ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ซึ่ง SELIC SEIC และ TIC ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
มีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จ�ำเป็นต่อลักษณะงานได้
เพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และสามารถรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้
นอกจากนี้ SELIC SEIC และ TIC ได้จัดท�ำทะเบียนความ
เสี่ยง ซึ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย สาเหตุของความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อใช้ใน
การด�ำเนินการป้องกันความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้ คณะ
กรรมการของแต่ละบริษทั ดังกล่าวยังได้มกี ารจัดท�ำนโยบายบริหาร
ความเสี่ ย ง ซึ่ ง ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ ย งที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บริหารอย่าง
สม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และสอดคล้องไปกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทัง้
ของบริษัท และของหน่วยงานก�ำกับต่าง ๆ
ในด้านผลกระทบและความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอก SELIC
SEIC และ TIC มีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) เพื่อให้บริษัท
สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้หากมีเหตุการณ์ที่อาจท�ำให้ธุรกิจ
ต้องหยุดชะงัก

• ความเสี่ยงด้านช่องทางการขาย

ความเสี่ยงด้านช่องทางการขายเป็นปัจจัยเสี่ยงจากการมี
รายได้หลักผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งขันหรือการเติบโตทางธุรกิจได้ โดยใน
ปัจจุบนั SELIC มีรายได้จากเบีย้ ประกันภัยจากช่องทางธนาคารใน
สัดส่วนที่สูง ทั้งนี้ SELIC ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ
การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ สัดส่วนของรายได้จากช่องทางอืน่ ๆ
เช่น ช่องทางการขายผ่านตัวแทน ช่องทางขายแบบประกันกลุม่ และ
ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน์ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการทีต่ อบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมี
แนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนของ SELIC SEIC และ TIC ด�ำเนินไปตาม
ขอบเขตและข้อก�ำหนดของ คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ
เป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารการลงทุนของบริษัทดังกล่าวให้มี
ความรอบคอบรัดกุม
รายได้จากการลงทุนได้มาในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล
และก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ใด ๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน จะมีผลกระทบต่อรายได้จาก
การลงทุน โดย SELIC SEIC และ TIC มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ ย วกั บ ด้ า นการบริ ห ารการลงทุ น ที่ จ ะคอยติ ด ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการประเมินความเสี่ยงและสามารถปรับ
กลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ SELIC SEIC และ TIC มี
การทบทวนนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การ
บริหารการลงทุนมีความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อ
SELIC SEIC และ TIC ในหลายด้าน ได้แก่

ด้านความผันผวนของงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่องบ
การเงินของ SELIC SEIC และ TIC กล่าวคือ บริษัทดังกล่าวต้อง
มีการปรับมูลค่าการตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์ หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ส่งผลให้งบการเงินอาจมีความผันผวน
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ทัง้ นี้ SELIC SEIC และ TIC ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งด้วย
การบริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้

SELIC SEIC และ TIC มีการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
กล่าวคือ ในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ ปรับตัวลดลง บริษทั มีแนวโน้มที่
จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่การลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ให้
อัตราผลตอบแทนมากกว่ามีปริมาณสินทรัพย์ที่ให้ลงทุนอย่าง
จ�ำกัด ท�ำให้ SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการพิจารณา
เลือกการลงทุนทดแทนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนควบคู่ไปกับการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประกอบกับควบคุมไม่
ให้อตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้รบั ผลกระทบจากการ
ลงทุนมากเกินไป

• ความเสี่ยงด้านการรักษาระดับเงินกองทุนของ
บริษัท

SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ซึ่งมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษทั โดยปัจจุบนั หลักเกณฑ์คอื ไม่ให้ตำ�่ กว่าร้อยละ
120 ทั้งนี้ SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมำ�่ เสมอ

ความเสี่ ย งจากการประกอบธุ ร กิ จ ในกลุ ่ ม
ธุรกิจลิสซิ่ง
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อเกิด
ขึน้ ในตลาดจ�ำนวนมาก ทัง้ ทีเ่ ป็นกิจการทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เป็นสถาบันการ
เงินและกิจการทีเ่ ป็นธุรกิจด้านบริการของผูผ้ ลิตรถยนต์ทมี่ เี งินทุน
จ�ำนวนมากจากต่างประเทศ ท�ำให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง
ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของ
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แต่ละบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม SECAP มีการเลือกกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลัก
ที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีความต้องการใช้ยาน
พาหนะ และมีศักยภาพในการช�ำระค่าเช่า ทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ SECAP ยั ง ได้ น�ำระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาเสริ ม
ประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการและการติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชดิ และทัว่ ถึง

• ความเสีย่ งด้านความสามารถในการช�ำระค่าเช่า

เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของการประกอบ
ธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ดังนัน้ ความสามารถในการช�ำระ
ค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ กล่าวคือ หากผู้เช่าไม่สามารถ
ช�ำระค่าเช่าได้หรือช�ำระได้ล่าช้ากว่าก�ำหนด อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่อง รายได้และก�ำไรของบริษัท ทั้งนี้ SECAP มีกระบวก
การกรองคุณภาพลูกค้า โดยการจัดให้มีนโยบายในการคัดเลือก
ลูกค้า และมีกระบวนการติดตามผู้เช่าอย่างรัดกุม

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจาก SECAP มีการก�ำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 3 - 5 ปี ท�ำให้มรี ายได้ที่
แน่นอน ในขณะทีต่ น้ ทุนกูย้ มื ของ SECAP ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและ
ผลก�ำไรของ SECAP ท�ำให้ SECAP บริหารจัดการความเสีย่ งเรือ่ ง
การกูย้ มื ให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านระยะเวลา (Duration
Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินให้เช่าและด้านอัตราดอกเบี้ย (2) การรักษา
ต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างของ
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่สามารถท�ำ
ก�ำไรและแข่งขันได้ ซึง่ โดยปกติแล้ว SECAP จะด�ำเนินการหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสม หรือปรับโครงสร้างเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับ
อายุสัญญา

• ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก (Residual value)

ในการประกอบธุ ร กิ จรถยนต์ ใ ห้ เช่ า ในลั ก ษณะการเช่ า
ด�ำเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยมีระยะ
เวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบก�ำหนดสัญญา
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เช่าแล้ว ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจ�ำหน่ายออกไป ยกเว้นในบาง
กรณีที่ SECAP มีข้อตกลงให้ผู้เช่าหรือผู้ใช้รถสามารถใช้สิทธิซื้อ
รถที่เช่าได้ โดยจะระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้น รายได้หลัก
จากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ของ SECAP
ประกอบไปด้วย รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่า
ด�ำเนินงานที่ได้ในแต่ละเดือนตลอดอายุสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า และ
รายได้จากการขายรถยนต์เมื่อหมดอายุสัญญา
ในการค�ำนวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้านั้น SECAP จะประมาณการมูลค่าซาก (Residual Value)
ของรถยนต์ และประมาณการต้นทุนต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบวก
ด้วยค่าบริหารต่างๆ โดยมูลค่าซากเป็นมูลค่ายุติธรรมในอนาคต
ที่คาดว่า SECAP จะขายรถยนต์คันดังกล่าวได้เมื่อหมดอายุ
สัญญากับลูกค้า ทั้งนี้ การประมาณการมูลค่าซากนั้นมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยหาก SECAP ประมาณการมูลค่าซากต�ำ่
กว่าความเป็นจริง จะท�ำให้ SECAP คิดต้นทุนสูงเกินไป ส่งให้ผล
ให้ค�ำนวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกับลูกค้าสูง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือในกรณีประมาณการมูลค่าซาก
สูงกว่าความเป็นจริง ก็จะท�ำให้ SECAP คิดต้นทุนตำ�่ กว่าความเป็น
จริง ส่งผลให้ค�ำนวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกับลูกค้าต�่ำเกินไป
และสุดท้ายอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขายรถยนต์เมือ่ หมด
สัญญาได้ ดังนั้น SECAP จึงมีความเสี่ยงจากการประเมินค่าซาก
คลาดเคลือ่ นจากมูลค่าของรถยนต์ทขี่ ายได้ในอนาคต ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ SECAP อย่างมี
นัยส�ำคัญ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานที่
ยาวนาน ท�ำให้ SECAP สามารถบริหารมูลค่าซากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ SECAP มีการส�ำรวจและเก็บข้อมูลเกีย่ ว
กับราคารถยนต์มอื สองในตลาดอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์
แนวโน้มของสภาวะตลาดรถยนต์     

• ความเสีย่ งจากการไม่สามารถขายรถยนต์ทหี่ มด
อายุสญ
ั ญาเช่า หรือขายได้ชา้ หรือขายได้ในราคาต�ำ่ กว่า
มูลค่าซากที่คาดการณ์ไว้

1. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้ ซึง่ จะท�ำให้
มีรถยนต์มอื สองรอการขายเป็นจ�ำนวนมาก มีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดเก็บ
2. ในกรณีทขี่ ายรถยนต์ได้ชา้ จะมีความเสีย่ งจากการด้อย
ค่าของมูลค่ารถยนต์ กล่าวคือ ราคาขายรถยนต์ดังกล่าวจะมีแนว
โน้มลดลงตามเวลา
3. ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ได้ในราคาต�่ำกว่ามูลค่า
ซากที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขาย และส่ง
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ รถยนต์เป็นสินทรัพย์ที่โดยทั่วไปแล้วมีสภาพคล่อง
ของการซื้อขายค่อนข้างสูงและมีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง อีก
ทั้ง รถยนต์ให้เช่าโดยส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ยี่ห้อซึ่งเป็นที่นิยมใช้
กันทัว่ ไปอย่างแพร่หลาย จึงมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายสูง จึงเชือ่
ว่าความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้หรือขายได้อยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างต�่ำ  ส�ำหรับราคารถยนต์ที่จะขายได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะตลาดรถยนต์ในขณะนั้น ยี่ห้อ
และรุ่นรถยนต์ สภาพรถยนต์ และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ซึ่ง
SECAP มีการส�ำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์มือสอง
ในตลาดอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะ
ตลาดรถยนต์

• ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน
สัญญาเงินกู้

SECAP มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู ้ ถื อ (IBD/E Ratio) ที่ ร วมค�ำนวณเงิ น กู ้ ยื ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
(Shareholder loan) รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับ 2.8 เท่า 2.8 เท่า และ 1.4 เท่า ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ SECAP
มีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ในสัญญาเงินกูข้ อง SECAP เพือ่ ควบคุมดูแลให้ SECAP ไม่ปฏิบตั ิ
ผิดเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีก่ �ำหนดในสัญญาเงินกู้ และมีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

เมือ่ หมดอายุสญ
ั ญาให้เช่ารถยนต์กบั ลูกค้า SECAP จะรับ
รถยนต์ทงั้ หมดกลับคืนมาเพือ่ รอการขายเป็นรถยนต์มอื สองตาม
ช่องทางการจ�ำหน่ายต่าง ๆ จึงท�ำให้ SECAP มีความเสี่ยงที่เกี่ยว
เนื่องกับการขายรถยนต์ในหลายกรณี ได้แก่
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
คื อ ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ เ คยปรากฏขึ้ น หรื อ บริ ษั ท ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณ
การ ทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น
การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ท�ำให้ธุรกิจพบกับความ
ท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของหน่ ว ยงานก�ำกั บ ดู แ ล (Regulator) ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีทมี่ แี นวโน้มเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
(Electric Vehicle) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงทุ ก สิ่ ง เข้ า ด้ ว ยกั น
(Internet of Things) เทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Insure
Tech) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม และ
ช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้ ความถี่ และความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติทเี่ พิม่ ขึน้ จากภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) จากปัจจัย
ความเสี่ยงภายนอกเหล่านี้ บริษัทได้ตระหนักและเชื่อมโยงการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เข้ากับการวางกลยุทธ์ของบริษัท
โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือ
COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์ของโดยวิเคราะห์จาก
สถานการณ์การระบาดปัจจุบัน ซึ่งกระทบกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงการ Activate BCP เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของบริษทั ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคูค่ า้
ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ�ำกัด (1)

338,444,024

45.00

2. บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (2)

236,126,778

31.40

3. บริษัท ไทยสิริวัฒน จ�ำกัด

37,500,000

4.99

4. บริษัท เพรสทีจ 2015 จ�ำกัด

37,367,000

4.97

5. บริษัท สินธนรัตน์ จ�ำกัด

37,000,000

4.92

6. UBS AG SINGAPORE BRANCH

33,437,144

4.45

7. DBS BANK LTD

22,618,800

3.01

8. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

3,600,000

0.48

9. ส�ำนักงานพระคลังข้างที่

765,672

0.10

10. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม

648,494

0.09

11. ผู้ถือหุ้นอื่น

4,589,920

0.59

752,097,832

100.00

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ: (1) (2)  บริษัทดังกล่าวมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กรรมการ
1. นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 30
2. คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 30
3. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม   
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายโชติพัฒน์  พีชานนท์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางอาทินันท์  พีชานนท์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางกุลภัทรา สิโรดม
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (หุ้น)

-

281,103,971

(281,103,971)

-

281,103,971

(281,103,971)

562,207,942*

-

562,207,942*

-

281,103,971

(281,103,971)

-

281,103,971

(281,103,971)

562,207,942*

-

562,207,942*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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กรรมการ
10. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายสมชัย สัจจพงษ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายอภิชัย บุญธีรวร
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นางสาวรุ้งทอง  จินตนามาลากิจ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายไตรรงค์  บุตรากาศ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16. นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17. นายฐากร ปิยะพันธ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ: * เป็นจำ�นวนหุ้นที่นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือรวมกันทางอ้อม ผ่านนิติบุคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 30
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่
ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงิน
ทุนส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและข้อ
บังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน
ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ
ด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องทางการเงิน
กระแสเงินสด การส�ำรองเงินไว้เพือ่ บริหารกิจการ การขยายธุรกิจ
และการลงทุนในอนาคต การส�ำรองเงินไว้เพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินกู้
ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ�ำกัด
ตามที่ก�ำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล
บริษทั จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
การได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�ำไรพอที่จะท�ำเช่นนั้นได้
และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SELIC, SEIC และ SECAP
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 50.0 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรร
เงินทุนส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทในแต่ละปี และจะต้องไม่มี
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ขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเฉพาะ หรือด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายเฉพาะ จะต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของผูก้ �ำกับ
ดูแลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ตาม
ทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงิน
กองทุนในระยะยาว การส�ำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยาย
ธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การส�ำรองเงินไว้เพื่อจ่ายช�ำระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและ
ข้อจ�ำกัดตามที่ก�ำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยการพิจารณาจะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน แนว
โน้มของภาวะเศรษฐกิจและความเพียงพอของเงินกองทุนทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องด�ำรงไว้ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
เพียงพอของเงินกองทุนต่อการขยายงาน
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

สำ�นักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สำ�นัก
ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ
สำ�นักเลขานุการบริษัท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายกลยุทธ์และ
ทรานส์ฟอร์เมชัน่

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและ
สนับสนุนธุรกิจ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ขีน้
เพื่อก�ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทอีก 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัทก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท
มีจ�ำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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รายการ

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

29 มิถุนายน 2561

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

29 มิถุนายน 2561

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

11 กรกฎาคม 2561

4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ / กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

11 กรกฎาคม 2561

5. นางกุลภัทรา สิโรดม(1)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวสอบ/
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

11 กรกฎาคม 2561

6. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ(1)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

11 กรกฎาคม 2561

7. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 กรกฎาคม 2561

8. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

11 กรกฎาคม 2561

9. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

29 มิถุนายน 2561

10. นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

29 มิถุนายน 2561

11. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการ
ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

11 กรกฎาคม 2561

12. นายอภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

29 มิถุนายน 2561

(1)

หมายเหตุ: (1) เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความ
สามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4
ท่าน กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน

บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
รายไตรมาสเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
เติมตามความจ�ำเป็นโดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบภายในเดือนมกราคมของทุก
ปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรรมการ
จะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อน
วันนัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 13 ครั้ง โดยกรรมการ
ทุกท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
การประชุมตลอดทั้งปี และมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะที่ร้อยละ 98.72 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางกุลภัทรา สิโรดม
2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
4. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด

กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู ้ มี อ�ำนาจลงนามตามหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่ นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายสมชัย สัจจพงษ์ นายอภิชยั บุญธีรวร กรรมการสองในแปด
คนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั
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รายชื่อคณะกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
คณะกรรมการบริษัท

สามัญผู้ถือหุ้น

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

13/13

1/1

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

13/13

1/1

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

12/13

1/1

4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

12/13

1/1

5. นางกุลภัทรา สิโรดม

13/13

1/1

6. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

13/13

1/1

7. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

13/13

1/1

8. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

13/13

1/1

9. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

13/13

1/1

10. นางอาทินันท์ พีชานนท์

13/13

1/1

11. นายสมชัย สัจจพงษ์

13/13

1/1

12. นายอภิชัย บุญธีรวร

13/13

1/1

หมายเหตุ:

(1)
(2)

กรรมการล�ำดับที่ 3 และ 4 เป็นกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
สามัญผู้ถือหุ้น คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
เช่น จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัท
ย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ เปิด
เผยให้รับทราบ ก�ำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
• พิ จ ารณาก�ำหนดรายละเอี ย ดและให้ ค วามเห็ น ชอบ
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท และบริษัท
ย่อย ตามทีฝ่ า่ ยจัดการจัดท�ำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณทีก่ �ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ก�ำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของฝ่าย
จัดการ หรือบุคคลใด ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าว เพือ่
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
• ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานและงบประมาณของบริษัท  
• ด�ำเนินการให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงาน
ทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
• สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
บริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
• พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
การลงทุน และการด�ำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
ข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาอนุมตั ิการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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• ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
• พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการ
ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาที่ท�ำกับบริษัท  ทั้งนี้ ส�ำหรับรายการที่ท�ำกับกรรมการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ำรายการนั้น
• จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็นธรรม
• ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความ
จ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
• พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและคณะ
กรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหาร เป็นต้น และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแล
ระบบบริ ห ารและระบบควบคุ ม ภายในให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้
• พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะ
กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
• พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้ตามทีเ่ ห็นสมควรและจ�ำเป็น
• ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดย
คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็น
ประจ�ำทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ
• ด�ำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และ
ตรงต่อเวลา
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• ก�ำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษทั ย่อย
อย่างเคร่งครัด
• พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการ หรือการด�ำเนินการใด ๆ
ของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม ตามทีก่ �ำหนดในข้อบังคับของ
บริษัท เว้นแต่การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (ตามค�ำนิยามที่
ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก ในกรณีนคี้ ณะกรรมการ
บริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ�ำนาจใน
การด�ำเนินการดังกล่าวได้ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และภายใน
ระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดและเห็นสมควร โดยที่

คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง
อ�ำนาจดังกล่าวได้ตามสมควร
• ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมิติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณ สมบัติ ต ามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังมีรายนามและราย
ระเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่
ประชุมทั้งหมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

1. นางกุลภัทรา สิโรดม

ประธาน

28 กุมภาพันธ์ 2562

7/7

2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561

7/7

3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561

6/7

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: (1) นางกุลภัทรา สิโรดม นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่
สอบทานความหน้าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมีนายวิชาญ อัศวรังสี หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งประกอบด้ ว ยกรรมการ
อย่างน้อย 3 ท่าน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการแต่ ล ะท่ า นต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระซึ่ ง สามารถใช้
ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐาน
ของงบการเงินซึ่งจ�ำเป็นต้องมีในการท�ำหน้าที่กรรมการตรวจ
สอบ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อ
สื่อสารได้โดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน
และฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจ
สอบ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่าน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท เพื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบการนั ด หมายการประชุ ม และงานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบ
หมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ารรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น โดยการประสานงานผู ้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจ�ำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็น
เรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย
• สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน
(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
• พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย
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เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
• มีอ�ำนาจเข้าถึงได้ทุกข้อมูลของบริษัท รวมถึงการเชิญ
ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล รวมทั้ ง จั ด ส่ ง และให้ ข ้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบงบประมาณประจ�ำปี
อัตราก�ำลัง และทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน อนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึ ง
การพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบ
ภายในส่วนที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของส�ำนั ก ตรวจสอบภายในให้ ส อดคล้ อ งตามแผนการตรวจ
สอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับหัวหน้าผู้บริหารส�ำนักตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มี
ความส�ำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วาม
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงาน
ตรวจสอบบั ญ ชี นั้ น และประสบการณ์ ข องบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ท�ำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกั บ
ตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
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และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
• จั ด ท�ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ก�ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจ
สอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน ที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามกฏบัตร (Charter) และ
- รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรงและคณะ
กรรมการบริ ษั ท ยั ง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด�ำเนิ น งาน
ของบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอก คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ�ำนาจ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามหรือคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
และกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฎ
เกณฑ์ ข องส�ำนั ก งานก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เพื่ อ ท�ำหน้ า ที่ ส รรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึง่   ดังมีรายนามและรายระเอียด การ
เข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

• สอบทานและติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย งจาก
ฝ่ายจัดการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ทบทวนผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาโดยจัดท�ำรายงาน
การปฏิบตั งิ านและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
• จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น
ใด เพื่อให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
• ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ ม อบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้ทดี่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
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ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่
ประชุมทั้งหมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

ประธาน

30 มกราคม 2563

3/3

2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ

30 มกราคม 2563

3/3

3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการ

30 มกราคม 2563

3/3

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: (1) โดยมีนางสาวชวันธร ม่วงมี ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประกอบ ด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและเป็ น ไปตามที่ ร ะเบี ย บและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�ำหนดเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย
ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัท และ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
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ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ
• ดูแลให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการได้รับผล
ตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
• พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่
ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ อื่ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนและโปร่ ง ใสให้ แ ก่
ผู้บริหารอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการ
บริษัท และพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จั ด การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์
องค์กร รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้
ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล
• เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน
และค่ า ตอบแทนในรู ป แบบต่ า งๆ รวมถึ ง จั ด ท�ำรายงานการ
พิจารณาค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี
• ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ารวางแผนและด�ำเนิ น การสรรหา

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมบุคลากรในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อก�ำกับดูแลปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝ่ายจัดการเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามและรายระเอียด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้
ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่
ประชุมทั้งหมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ประธาน

9 สิงหาคม 2562

2/2

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

9 สิงหาคม 2562

1/2

3. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ

9 สิงหาคม 2562

2/2

4. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

9 สิงหาคม 2562

2/2

รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแล
บรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: (1) โดยมีนางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้จัดการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล  ประกอบด้วย
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท   มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ  สามารถ
อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
• เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการ
บริษัท
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลของสถาบันก�ำกับ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์
• ก�ำกั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Policy)  โดยผ่านส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
• สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการก�ำกับดูแลกิจการ (Good
Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
• จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ทบทวนหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การและการปฏิ บั ติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ข องสากลและข้ อ เสนอแนะ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ  รวมถึงพิจารณาผลการประเมิน
ด้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จการของบริ ษั ท โดยหน่ วยงานภายนอก
เพื่ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นาหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• ดู แ ลติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการและฝ่ า ย
จัดการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ
องค์กร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังมีรายนาม
และรายระเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่
ประชุมทั้งหมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

1. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

ประธาน

9 สิงหาคม 2562

4/4

2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ

9 สิงหาคม 2562

4/4

3. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

9 สิงหาคม 2562

4/4

หมายเหตุ: (1) โดยมีนายอมรินทร์ โพธิ์เย็น ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ
และมี จ ริ ย ธรรมในการด�ำเนินธุร กิจ  สามารถอุทิศเวลาให้ กั บ
บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตน

หรือเกี่ยวกับการเข้าท�ำธุรกรรม การก่อภาระผูกพัน และการท�ำ
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับกรอบ
การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทและทางการก�ำหนด รวมทั้งการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองนโยบายการรั บ ประกั น เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต ่ อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
• ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัท
ย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ก�ำหนดนโยบายเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
(Risk Appetite) ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม
กับระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั เผชิญอยู่ และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น
• วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก�ำกับดูแล
ปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงก�ำหนดหลัก
เกณฑ์ในการกันส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้น
• ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
• รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด และแจ้ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการก�ำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด
• พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมี
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการบริหาร และการ
เข้าร่วมประชุมของ ส�ำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งที่
ประชุมทั้งหมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธาน

11 กรกฎาคม 2561

18/18

2. นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561

18/18

3. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561

18/18

4. นายอภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561

18/18

5. นายฐากร ปิยะพันธ์

กรรมการ

1 พฤศจิกายน 2563

3/3

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: (1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นายฐากร ปิยะพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
กรรมการบริหารมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนางสาวชวันธร ม่วงมี ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
• ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัท
ย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำหนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทาง
ธุรกิจ แผนงบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจการบริหารงานต่าง ๆ
ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
• ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยให้ เ ป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ
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แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค�ำ
ปรึกษา แนะน�ำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมี
อ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด
ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อด�ำเนินกิจการ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ตลอดจนถึ ง การ
พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำ
นิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ และ/หรือ ที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของ
บริษัทและบริษัทย่อย
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• ติ ด ตามผลการด�ำเนิ น งานและความก้ า วหน้ า ของ
โครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ
บริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ โครงการ ข้ อ เสนอหรื อ การเข้ า ท�ำ
ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั
ย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจ�ำเป็น
และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของ
บริษัท ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การ
เข้าท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี
กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกันและการอื่น รวมถึงการ
ซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอด
จนถึงการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา ยื่นค�ำขอ ค�ำเสนอ ติดต่อ ท�ำ
นิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท
และบริษัทย่อย และ/หรือ การด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ และ/หรือ ที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท
• พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย
การบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
หรือ การด�ำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย
• ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กร
แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�ำการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบ
อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลาตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร จะไม่มกี ารมอบอ�ำนาจให้แก่บคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการด�ำเนินการ
• ด�ำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหาร หรือจัดท�ำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
• มี อ�ำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ ตามที่ ไ ด้
รั บ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งรวมถึงมีอ�ำนาจในการเสนอ
ชื่อบุคคลเป็นกรรมการและแต่งตั้งผู้บริหารในบริษัท รวมถึงมี
อ�ำนาจในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก (ตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลัก ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดและเห็นสมควรจัดหาที่ปรึกษา หรือ
บุ ค คลที่ มี ค วามเห็ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น หรื อ ค�ำแนะน�ำตาม
ความจ�ำเป็น รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการ
ที่คณะกรรมการบริหารด�ำเนินการภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่น
ใดทีจ่ �ำเป็นและสมควรทีจ่ ะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
• พิจารณาและอนุมตั คิ มู่ อื ในการปฏิบตั งิ าน และขอบเขต
ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การด�ำเนินการต่าง ๆ เป็น
ไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
• พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารด�ำเนิ น งานที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมปกติ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตามงบลงทุ น หรื อ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็น
ไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
• ประเมิ นผลการท�ำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริ ห ารทั้ ง คณะ รวมทั้ ง ประเมิ น ผลการท�ำงานของ
กรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้
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ผู้บริหารตามค�ำนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลงมาและผู้บริหารต�ำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายฐากร ปิยะพันธ์ (1)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวรุ้งทอง จินตมาลากิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน

3. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ

4. นายไตรรงค์ บุตรากาศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

5. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

หมายเหตุ: (1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นายฐากร ปิยะพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
กรรมการบริหารมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลให้มี
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน และแผนงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งก�ำหนดโครงสร้าง และ
อ�ำนาจบริ ห ารงาน เพื่ อ น�ำเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
• สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย
กลยุทธ์ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนงานและ
บริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
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• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผน
งานต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท และน�ำมาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน
• สอบทานรายงาน แผนงานการด�ำเนินกิจการของบริษทั
• อนุมัติรายจ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้
งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการด�ำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท และตามอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลให้บริษทั มีระบบปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ตามแนวทางทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

• ดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
• แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่
บริษัท
• ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทในภาพรวม
• พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ประเมินผลงานของผู้บริหารดังกล่าว
• อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อ
สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความ
สัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับ
สากล
• เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
• สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม�่ำเสมอ และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
• มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
การมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือบริษัทได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบ
อ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของ
บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุ มั ติ ไ ว้ และเป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
• ด�ำเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการก�ำกั บ ตลาดทุ น ส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์  โรจนอมรชัย
ด�ำรงต�ำแหน่งแลขานุการบริษทั และต่อมาทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มมี ติแต่งตัง้
นางสาวชวันธร ม่วงมี ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามพระ
ราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้มี
ผลวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะ
กรรมการแต่งตัง้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นสมควรว่ามีคณ
ุ สมบัติ
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยได้รับ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และหน่วยงานอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
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ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ได้แก่ Advances for
Corporate Secretaries Program ปี 2563, Company
Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2559, Fundamental
Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่ ที่ 28
และ Corruption Risk and Control Workshop (CRC) โดยมี
การก�ำหนดคุณสมบัติ และอ�ำนาจหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน ดังนี้
• ให้ ข ้ อ มู ล และค�ำแนะน�ำเบื้ อ งต้ น แก่ ก รรมการและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแล
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อก�ำหนดกฎหมายทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
• ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และคณะกรรมการก�ำกั บ
ตลาดทุน
• สรุ ป รายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการ ผู ้ จั ด การ และ
ผู้บริหารของบริษัท และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยา บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีก่ รรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร
ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ รับทราบเป็นรายไตรมาส
• ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
• จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ทะเบียนกรรมการ
2. ทะเบียนผูถ้ อื หุน้
3. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
4. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม
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ผูถ้ อื หุน้
5. รายงานประจ�ำปีของบริษทั
6. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย และหนังสือรับรอง
ความเป็นอิสระทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร พร้อมทัง้ จัด
ส่งส�ำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
7. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ รวมทัง้
ผลักดันให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
8. ดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
การด�ำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และ/หรือ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2563 เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2563 ทีประชุมได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการส�ำหรับปี 2563 เป็นจ�ำนวน 8,000,000 บาท ในรูปค่า
ตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2563

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการ

70,000
50,000
40,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

50,000
40,000

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ *
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

40,000
30,000

หมายเหตุ: * คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจ�ำจาก
บริษัทในฐานะพนักงานด้วย
เนื่องด้วยคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี ได้ แ สดงเจตจ�ำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนปี 2563

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ ส�ำหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 10 ราย จากกรรมการ
ทั้ ง หมด 12 ราย รวมเป็ น จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 4,890,000 บาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ไม่มีการจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

101

รายนามกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาท)

• นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

ไม่รับค่าตอบแทน

• คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

ไม่รับค่าตอบแทน

• นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก�ำกับดูแล
บรรษัทภิบาล

430,000

• นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ / กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

310,000

• นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

730,000

• นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

680,000

• นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

740,000

• พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

480,000

• นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

380,000

• นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

320,000

• นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

500,000

• นายอภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

320,000

รวม

• ค่าตอบแทนอืน่

บริษัทจัดให้มีการประกันสุขภาพ และประกันความผิดกรรมการ
- ไม่มีผลประโยชน์อื่น 102

4,890,000 บาท
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• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยจัดให้มีการเปรียบ
เที ย บค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท กั บ บริ ษั ท ชั้ น น�ำในอุ ต สาหกรรม
เดียวกันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามาถ
แข่งขันได้กับบริษัทอื่น รวมทั้งก�ำหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานในแต่ละปีของบริษัท เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการท�ำงานให้บริษัท
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท จ่ า ยค่ า
ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หรือการเงิน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจ�ำปี และกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นจ�ำนวนประมาณ 33.04 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประกั น สุ ข ภาพ ประกั น ชี วิ ต ประกั น
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และสวัสดิการเกี่ยวกับการ
เงินช่วยเหลือพนักงานตามนโนบายบริษัท รวมถึงประกันความ
รับผิดผู้บริหาร

บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลัก
จ�ำนวนบุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
บุคลากร จ�ำนวน 2,268 คน

• ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิด
ชอบตามต�ำแหน่งงาน อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาด โดยค�ำนึง
ถึงจุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สภาวะการ
ครองชีพ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาด
อันมีลักษณะทางธุรกิจที่คล้างคลึงกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงาน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ท ่ า มกลางสั ง คมและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสุข (Live a Happy Life)  มี
ชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและ
สุขอนามัยที่ดี   การได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้า
และบริการต่าง ๆ  ทั้งของกลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน) นอกเหนือไปจากการให้ความคุ้มครองสวัสดิการหลัก
กับพนักงาน เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่า
รักษาฟัน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
เป็นต้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร) เป็น
จ�ำนวน 1,605.48 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าว
ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการพนักงานต่างๆ

•กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ให้กับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยได้จ่ายสมทบดังนี้
อายุงาน

อัตราร้อยละของค่าจ้าง

ตั้งแต่ได้รับการบรรจุ

5

พนักงานที่เข้าก่อน
1 เมษายน 2549
(เฉพาะ SELIC/SEIC)

10

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเงิน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานรวมทั้งสิ้น 64 ล้านบาท  
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษัท 10 บริษัท
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• ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในปี 2563 บริษัทฯมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน 4 ราย
สืบเนื่องมาจากการเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย อันมี
สาเหตุมาจากการทุจริตต่อหน้าที่  ซึ่งมี 3 ราย ที่รับเรื่องมาจาก
ช่องทางสวัสดิการแรงงาน และได้ด�ำเนินการชีแ้ จ้งแถลงข้อเท็จจริง
ต่อเจ้าหน้าที่แรงงานแล้ว โดยยุติเรื่อง และ มี 1 ราย ที่มาจากช่อง
ทางศาลแรงงาน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งทนายความเข้าไปในคดีแล้ว
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน

ธุรกิจที่วางไว้ บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลขึ้น โดยจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความชัดเจน ความโปร่งใส ความยุติธรรม และมีความ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร
ในปี 2563 พนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยได้รับ
การพัฒนา และฝึกอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,157 คน ซึ่งเป็นการ
อบรมภายในจ�ำนวน 22 หลักสูตร และอบรมภายนอกจ�ำนวน 73  
หลักสูตร

• นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรในการเป็น
กลไกส�ำคัญที่ขับเคลื่อนและน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จและ
การเติบโตที่ยั่งยืน  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนิน
จ�ำนวนพนักงานใน
ปี 2563
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับ
การอบรมใน
ปี 2563

สัดส่วนพนักงานที่ได้รับ
การอบรม

การอบรมภายใน
(คน)

การอบรม
ภายนอก (คน)

2,268

2,157

95%

2,047
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หมายเหตุ: ไม่รวมหลักสูตร E-Learning ที่ได้มีการพัฒนา และ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเรียน จ�ำนวน 12 หลักสูตร และ Clip Video การเรียนรู้ 4 หลักสูตร

อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยสถานการณ์ COVID 19 รวมทั้ ง
มาตรการ Social Distancing ท�ำให้การท�ำงานของพนักงาน
เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นลักษณะ   Work from home จึงท�ำให้ต้องมี
การปรับรูปแบบการพัฒนาพนักงาน การจัดอบรม / สัมมนาจาก
การจัดในห้องอบรมเป็นการเรียนผ่านเทคโนโลยีการประชุมทาง
ไกล (Virtual Classroom) เช่น
• การเรี ย น และ การท�ำ Workshop ผ่านโปรแกรม
Microsoft Team
• การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทั้งหลักสูตรภาค
บังคับ และ หลักสูตรภาคสมัครใจเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะที่
จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน
• การเรียนรูผ้ า่ น VDO สัน้ และ บทความจาก HR Update
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และ HR Portal
ปี 2563 จึงนับเป็นปีส�ำคัญที่บริษัทและพนักงานต้องปรับ
ตัวทั้งในด้านของการท�ำงาน และ การเรียนรู้โดยน�ำเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ก�ำหนดให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
ของตนตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บริษัท โดยบุคลากรมีหน้าที่ที่จะต้องยึดถือตามสิ่งดังต่อไปนี้
• ค่านิยมของบริษัท (Core Values)
• ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of
Business Ethics)

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

• ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนักงาน
• ระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานของบริษัท โดยปฏิบัติ
งานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้
เกิดผลส�ำเร็จของงาน
บริษัทยึดถือระบบคุณธรรมที่พิจารณาถึงความรู้ ความ
สามารถของพนักงานเป็นส�ำคัญ ดังนั้นความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสิ่งดังต่อไปนี้
• คุณภาพและผลส�ำเร็จของงาน
• ความรู้ความสามารถ
• ทั ศ นคติ แ ละศั ก ยภาพของพนั ก งาน สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของบริษัท
บริษัทส่งเสริมการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท มี ค วามรู ้ ความ
สามารถ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต  มี
โอกาสก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ (Career Opportunity) มีการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจน มีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่นอย่างเป็นระบบ (Talent
Management) มีการจัดท�ำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง  (Succession Planning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถที่
จะเติบโตไปกับองค์กร ภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง
เน้นการเสริมสร้างสปิริตที่มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
เพื่อส่งมอบผลงานและบริการที่เป็นเลิศอย่างมืออาชีพตรงใจ
ลูกค้า
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ด้วยการ
ส�ำรวจความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ น�ำมา
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้บุคลากร
ของบริษัทอยู่ดีมีสุข ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาบุคลากรที่เป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรแล้ว  ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
(Employer Branding) ต่อสายตาคนภายนอกให้มีความสนใจ
มาร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย (Employer of Choice)

นโยบายด้ า นการสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ศั กยภาพ
และการดูแลบุคลากรใหม่ (Talent Acquisition and
Onboarding)

การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ ความ
รู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ตลอดจนประสบการณ์ในการ
ท�ำงานที่ตรงตามความต้องการขององค์กรเป็นเรื่องส�ำคัญและ
จ�ำเป็ น ส�ำหรั บ การเติ บ โตอย่ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ รองรั บ การ
ขยายตัวทางธุรกิจที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ขององค์กรไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล ดังนั้น
เพื่อให้บ ริ ษั ท เป็ น ที่ รู ้ จัก และเข้ า ถึ ง ผู ้ ส มั ค รเจนเนอเรชั่น ใหม่ ๆ
(Millennials)  ที่มีคุณลักษณะ วิธีการสื่อสาร มีเป้าหมายและ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรชั่นก่อน ๆ   การปรับปรุง
กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกให้รวดเร็ว เชื่อถือได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะจ้างและบรรจุพนักงานตาม
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับ
การจ้างและบรรจุต้องผ่านการพิจารณาดังนี้
• ด้านคุณวุฒิ
• ด้านประสบการณ์
• มีความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน
• มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ในขั้นตอนการคัดเลือก บริษัทมีการน�ำเครื่องมือคัดกรอง
ผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพมาใช้ อาทิ แบบประเมินค่านิยมองค์กร
แบบทดสอบความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ  เทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : BEI)  การแนะน�ำ 
ผู้สมัครจากพนักงานในองค์กร (Employee Referral) ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกและจ้างงานพนักงาน
ใหม่ ของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ (Onboarding
Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานได้รู้จัก
บริษัท รู้จักธุรกิจในกลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
และกลุม่ ทีซซี ี และรูจ้ กั วิถกี ารท�ำงานร่วมกันแบบเครือไทย โฮลดิง้ ส์
(TGH Corporate Culture & Core Values) รวมไปถึง ได้ความ
รู้เบื้องต้นในสินค้าและบริการทั้งประกันภัย ประกันชีวิต และการ
บริการทางการเงินอืน่ ๆ ของกลุม่ บริษทั (Product Knowledges)
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ ต ้ อ งรู ้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
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การด�ำเนินธุรกิจ  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการท�ำงาน สวัสดิการ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน  แนวทางในการบริหารจัดการ
และพัฒนาพนักงาน (My Career Pathway) ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีศักยภาพที่พร้อมจะ
เติบโตไปกับบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรที่วางไว้

นโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
(Compensation and Benefits)

บริษั ทมี นโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็น ธรรม
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามต�ำแหน่งงาน อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาด โดยค�ำนึงถึง
จุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สภาวะการครอง
ชีพ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาดอันมี
ลักษณะทางธุรกิจที่คล้างคลึงกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่มีความสุข (Live a Happy Life)  มีชมรมกีฬา
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยทีด่   ี
การได้รบั สิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้าและบริการต่าง ๆ  ทัง้
ของกลุม่ บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ ทีซซี ี
นอกเหนือไปจากการให้ความคุม้ ครองสวัสดิการหลักกับพนักงาน
เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาฟัน การ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุ เป็นต้น

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพโดดเด่น (Talent and People Capability
Development)
บริษัทให้ความส�ำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ หรือ
สมรรถนะ (Competency Development) ที่ ส อดคล้ อ ง
กั บ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและเอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ ส�ำเร็ จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละมาตรฐานของงานที่ ไ ด้ ก�ำหนดไว้
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(Technical Proficiency) อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการวางแผนและ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Planning and
Development) ส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิควิธีในการท�ำงาน  
วิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในปั จจุ บั น และอนาคต  
โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร การจัดส่ง
พนักงานไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกับสถาบันภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการ
ศึกษา (Scholarship) แก่พนักงานในสาขาวิชาชีพที่เป็นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ นระดั บ องค์ ก รให้
แข็งแกร่ง (Knowledge Management) บริษัทยังสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกันในองค์กร ผ่านแคมเปญ
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มีการสอน
งาน (Coaching) การจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
(Community of Practice : COP) โดยใช้ประโยชน์จากช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานมี
แหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงและพัฒนาตัวเองได้ง่าย
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Leadership
Competency
Professional
Management
Competency
(Functional / Technical Competency
Core Insurance and Financial Competency)

Core Competency

TGH Competency Model
บริ ษั ท จ�ำแนกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามประเภทของ
สมรรถนะ (Competency) ดังต่อไปนี้
1. การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ขององค์ ก ร (Core
Competency) เป็นการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะ
ที่ทุกคนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมีเหมือนๆ กัน เป็นความสามารถ
(Ability) ที่ท�ำให้บริษัทแตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งในแง่การตอบ
สนอง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และการแข่ ง ขั น ได้ ใ นธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมเดียวกัน  ถอื เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำองค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์
ที่ก�ำหนดไว้  
2. การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ของธุ ร กิ จ ประกั น และ
การเงิน (Core Insurance and Financial Competency)
เป็ น การให้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การท�ำธุ ร กิ จ
ประกันภัย ประกันชีวิต และการเงิน รวมไปถึง กฎหมาย ข้อบังคับ

ต่าง ๆ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และท�ำความเข้าใจเพื่อน�ำ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
3. การพั ฒ นาสมรรถนะตามบทบาทหน้ า ที่ ห รื อ ตาม
ลักษณะงาน (Functional / Technical Competency) เป็นการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากรจ�ำเป็นต้องมี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้    สมรรถนะ
ประเภทนี้จะสะท้อนถึงระดับความสามารถที่บุคลากรต้องมีก่อน
ที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
4. การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการ
ทั่วไป (Professional / Management Competency) การ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการบริหารและการ
จัดการทั่วไปที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับจัดการ
หรือเป็นพนักงานทั่วไปที่ต้องใช้ความรู้และทักษะดังกล่าวในการ
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ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวางไว้
5. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership
Competency) การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำให้แก่พนักงาน
ทุกระดับในองค์กร ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณลักษณะทั่วไปของผู้น�ำ
แล้ว  การเป็นผู้น�ำแบบบุคลากรของบริษัท (TGH Leadership
Model) จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็น DNA ขององค์กร เป็นผู้น�ำ
ที่มีเอกลักษณ์และสามารถท�ำให้องค์กรนั้นมีความแตกต่างจาก
องค์กรอื่น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่น
(Talent Management) โดยเน้ น การค้ น หาและพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองร่วมกับหัวหน้างานโดยใช้แผนพัฒนาราย
บุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งนอกจาก
พนักงานจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนา
ตัวเองได้ในแบบที่ต้องการแล้ว การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 70:20:10 ยังท�ำให้การเรียน
รู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้แบบเดิม ๆ
• การเรี ย นรู ้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ (Experiential
/On The Job Learning) : 70%
• การเรี ย นรู ้ จ ากบุ ค คลอื่ น (Workplace Learning
/Coaching & Monitoring) : 20%
• การเรี ย นรู ้ แ บบทางการ (Formal Learning
/Classroom) : 10%

นโยบายด้านการบริหารผลงาน (Performance
Based Rewards)

บริษัทได้พัฒนาระบบการประเมินผลงาน โดยน�ำ Key
Performance Indicator (KPI) มาใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรของพนักงาน  และ
เพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายใน
การท�ำงานของตนได้    บริ ษั ท จึ ง สนั บ สนุ น บทบาทของหั ว หน้ า
งานในการสื่อสารเป้าหมายในระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคลให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ของ
องค์กรเป็นหลัก ซึ่งการเชื่อมโยงเป้าหมายโดยการไล่ระดับนี้
นอกจากจะสร้างความชัดเจนและแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน
ยังก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วทั้ง
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องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจอย่างร้อยเรียง เชื่อม
ต่อกันทั่วทั้งองค์กร น�ำไปสู่ผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ  เมื่อมี
การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในพนักงาน
ทุกระดับชั้น การน�ำผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไป
ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับเงินเดือน ให้โบนัส และเลื่อนขั้น
เลื่อนต�ำแหน่ง (Promotion) ประจ�ำปีจึงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เที่ ย งธรรม ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่
พนักงานด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การ
ท�ำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติ
งานตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ให้เกิดผลส�ำเร็จของงาน โดยยึด
แนวทางดังนี้
• ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีร่ ว่ มกับหน่วยงานด้านทรัพยากร
บุคคลในการวางแผนการประเมิน ติดตามผล และให้ข้อมูลเพื่อส่ง
เสริมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและสนับสนุนให้เกิดผลส�ำเร็จ
ของงาน
• พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางแผนไว้ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอทั้ง
งานในหน้าที่รับผิดชอบ และในส่วนอื่นของบริษัท

นโยบายด้านการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งและ
บุคลากรในอนาคต (Succession and Workforce
Planning)

เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและรองรับการเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน การวางแผนผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง (Succession
Planning) แทนผู้บริหารระดับสูง และต�ำแหน่งงานหลัก (Key
Positions) ขององค์กร ถือเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะต้อง
ท�ำอย่ า งเป็ น ระบบ มี ห ลั ก การ และได้ รั บ การเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น
ตั้งแต่ปัจจัยที่น�ำมาพิจารณาเพื่อระบุต�ำแหน่งหลักขององค์กร  
หลักเกณฑ์การคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง
แทน  วิธีการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อจะ
น�ำข้อมูลที่ได้ (Gap Analysis) มาจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) เพื่อเตรียมความ

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

พร้อมในด้านก�ำลังคนที่จะสานต่อพันธกิจขององค์กร เป็นการ
สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการที่ดี  ที่มุ่งรักษาผลประโยชน์
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พันธมิตรทางการค้า และลูกค้าของ
บริษัท
แนวทางปฏิบัติแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Planning)
บริ ษั ท ได้ จั ด ท�ำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Planning) โดยก�ำหนดวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคัด
เลื อ กและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ม าด�ำรงต�ำแหน่ ง ทดแทนผู ้
บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) ผู้บริหารระดับ
กลาง (ผู้อ�ำนวยการฝ่ายและผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส) ตลอด
จนต�ำแหน่งงานหลักอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นด้วยเป็น
ต�ำแหน่งงานที่มีลักษณะและความรับผิดชอบเฉพาะต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท (Critical / Key Positions)  เพื่อให้ได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทน  ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีต�ำแหน่งในระดับบริหารและต�ำแหน่งงานหลักที่มี
ลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะว่างลง หรือเป็นต�ำแหน่ง
ใหม่ บริษทั จะพิจารณาพนักงานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทบี่ ริษทั เห็นว่าด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่าวได้ โดยจะท�ำการคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง
พนักงานเหล่านั้นเป็นอันดับแรกก่อน เว้นแต่จะไม่มีผู้ที่บริษัท
เห็นว่าเหมาะสม บริษัทจึงจะด�ำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งด้วยวิธีอื่นแทน
2. ขั้นตอนการปฏิบัตินี้ใช้เฉพาะบริษัทก�ำหนดเท่านั้น
3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงาน (ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ขึ้นไป) เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นต่อการพัฒนาของพนักงานใน
ความรับผิดชอบของตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
บริ ษั ท ตระหนั ก ในการให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นา
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ที่ ดี ส�ำหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น บริ ษั ท จึ ง มี
แนวทางพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนี้
•		 การพัฒนากรรมการ
- บริษทั จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรทีส่ ง่ เสริม
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึก
อบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการ
อบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
- บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และจัดท�ำ
เอกสารปฐมนิเทศและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อส่งมอบให้กรรมการใหม่ ตลอดจนจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
อีกด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
รายนามกรรมการ
นายอภิชัย บุญธีรวร

ชื่อหลักสูตร
Strategic Board
Master Class (SBM)
รุ่นที่ 9/2563) สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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•		 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลและทั้งคณะ ตาม
แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เป็ น การ
ประเมินผลประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
แบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
			- โครงสร้างคุณสมบัติกรรมการ
			- การประชุมกรรมการ
			- บทบาทหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการ
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบราย
คณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
			- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
			- บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการ

			- การประชุมคณะกรรมการ
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
			- ด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลและ
ทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
			- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิ จ ารณาแบบประเมิ น เพื่ อ น�ำเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
อนุมัติและกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อด�ำเนินการประเมิน
			- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการบริษัท
ปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

การประเมินรายบุคคล
(ร้อยละ)

การประเมินตนเองรายคณะ
(ร้อยละ)

94.9

94.6

คณะกรรมการตรวจสอบ

-

91.2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

95.4

คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

-

93.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

95.3

ประเภทบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
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• การพัฒนาผู้บริหาร
- บริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ส มรรถนะส�ำหรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
(Managerial Competency) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ผู้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จ
- บริ ษั ท จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมและแนวทาง
การพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะส�ำหรับ
ผู้บริหาร ให้กับผู้บริหารของบริษัท
- บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศผู ้ บ ริ ห ารที่ เ ข้ า ด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับ
บทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของต�ำแหน่งใหม่ได้
อย่างเหมาะสม
- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท�ำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กร
• การพัฒนาพนักงาน
- บริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ส มรรถนะเฉพาะสายงาน
(Functional Competency) ส�ำหรับพนักงานในแต่ละบทบาท
งานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ เช่น หลักสูตร
การน�ำเสนองานอย่างมืออาชีพ การใช้งาน Microsoft Excel
เป็นต้น
- บริ ษั ท จั ด ให้ มี แ นวทางการพั ฒ นาพนั ก งานระดั บ
หัวหน้างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะด้านภาวะ
ผู้น�ำ (Managerial Competency) ที่ก�ำหนดไว้ เช่น หลักสูตร
การสร้างภาวะผู้น�ำการเป็นโค้ชที่ดี และการบริหารบุคคลส�ำหรับ
หัวหน้างาน เป็นต้น
- บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ เพื่ อ ให้
พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม จรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท
- บริษัทก�ำหนดให้พนักงานทุกคนจัดท�ำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจ�ำปี
และก�ำหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผนดังกล่าว
อย่างสม�่ำเสมอ
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การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการประกอบธุ ร กิ จ และเป็ น
บรรทัดฐานให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้
จัดท�ำขึ้นตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Code หรือ CG Code) ของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะน�ำเอาหลักส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ ท�ำหน้ า ที่ ก�ำกั บ ดู แ ลและกลั่ น กรองงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ รวมถึ ง การติ ด ตามผล
ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี
ความน่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตาม
ความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สังคมโดยรวม
ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินจาก “โครงการส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2563” จาก
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมี ผ ล
คะแนนอยู่ในระดับ 4 ดาว หรืออยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และได้รับผล
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนประเมิน 97 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับด้าน
ธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ปี 2563 บริษัทยังคงใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เป็นหลักปฏิบัติที่กรรมการ
บริษัทน�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการ
ที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งจะน�ำไปสู่ผล ดังนี้
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1. บริษทั สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ โี ดย
ค�ำนึงผลกระทบระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรั บ ตั ว ได้ ภ ายใต้ ป ั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง
ส�ำหรั บ ปี 2563 บริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี โดยยึดแนวทางตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8 ประการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1:		 ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2: ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั
					ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการ
บริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6: ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7: รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการ
เปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8: สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
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ทั้งนี้ การน�ำหลัก CG Code มาใช้ในปี 2563 นั้น มีหลักปฏิบัติบางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฎิบัติตามได้ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้
ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ

เหตุผล

บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อน�ำ
เสนอฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทมีก�ำหนดการที่จะจัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชนในรอบปี 2563 แต่เนื่องจากสถาการณ์โควิด-19 จึง
ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วงต้นปี 2564

บริษัทควรกำ�หนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดย
การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

บริษัทไม่ได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดย
การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจาก
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ก ระบวนการสรรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมครบถ้วน และบริหารกิจการโดยค�ำนึงถึงสิทธิ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ
บริษทั ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด

ความรับผิดชอบกรรมการ

ประธานกรรมการ

โครงสร้างกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลและ
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็น
ผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการอย่าง
น้อยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่
• ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
• ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่ง
เสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
• ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่อง
ส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12
คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งมีความหลากหลาย
ทั้งในเรื่องทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่ง
ตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการบริษัท โดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกัน ดังรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
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• จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริม
ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ
• เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกรรมการที่
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร และระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น หั ว หน้ า ของฝ่ า ยจั ด การ
มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจประจ�ำวันของบริษัท
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้ส�ำเร็จลุล่วง และวางแผนการด�ำเนิน
งานและกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธุรกิจฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่
ของฝ่ายจัดการหรือในการน�ำนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการท�ำงานร่วมกัน

กรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�ำหนดค�ำนิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มงวด
กว่าข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดั บ เดี ย วกั น ผู ้ ถื อ หุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอ�ำนาจควบคุ ม
ของบริ ษั ท เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วทั้ ง ใน
ปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
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ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท
3. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะตำ�่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
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ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวม
ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท  
ภายหลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี
ลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 – 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบขององค์คณะ (collective decision) ได้

คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 5 ชุ ด ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก าร
ก�ำกั บ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่ ช ่ ว ยศึ ก ษาและ
กลั่นกรองเป็นการเฉพาะในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการชุดย่อยที่
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล  โดยมีรายละเอียด
ของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ

บทบาท หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทรวมถึงเรื่องที่เป็นอ�ำนาจด�ำเนินการ/ อ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ

จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีชื่อเสียงที่ดี
ดังนั้นการด�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานทุกคนที่พึงปฏิบัติ  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบาย
ต่างๆ ที่ก�ำกับหรือใช้กับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและด�ำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม โดยยึดถือ
หลักของการให้บริการที่มีมาตรฐานและยึดมั่นในคุณธรรม เพราะ
การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จฯ อยู ่ บ นพื้ น ฐานของความไว้
วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct) เพื่อให้กรรมการ
เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ มีกรอบการด�ำเนินงานที่
มีมาตรฐานร่วมกันและยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ระบุหลักการที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ
ประกอบด้วย
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การหาผลประโยชน์จากบริษัท
3. หน้าที่ในการรักษาความลับ
4. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
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5. การเคารพผู้อื่น
6. การรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท
7. การปฏิบัติตามกฎหมาย
8. การสือ่ สารทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และทางอิเล็กทรอนิกส์
9. หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
โดยบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อให้พนักงาน
และผู้บริหารได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ และจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท

การสรรหากรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและกรรมการ
อิสระของบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
นั้นถูกก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูก้ �ำหนดจ�ำนวนต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทที่จะพึงมี แต่ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการ
ที่มคี วามเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อ
การใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง
เป็ น ประธานกรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
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คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการบริษัท

• จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามหลั ก เกณฑ์ ข องส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัด และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท
• กรรมการบริษัทสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไป
ตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดไว้
ทัง้ นี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมตาม
ที่ระบุไว้ในหัวข้อกรรมการอิสระข้างต้น

การแต่งตัง้ และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
บริษทั

• การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ
บังคับบริษัทบริษัท และข้อก�ำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะ
ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/ผู้ถือหุ้น
• ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมการบริษัท ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน
1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
• ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2
เดือน คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่างลง โดยอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ�ำกั ด กฎหมาย
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ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการบริษัท ที่พ้นจากต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้างต้น ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่ยัง
เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนดังกล่าว จะ
อยู่ในต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนเข้ามาทดแทน
• กรรมการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1. ครบก�ำหนดตามวาระ
2. ลาออก
3. ถึงแก่กรรม
4. ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
6. ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
• กรรมการบริ ษั ท ที่ ล าออกก่ อ นครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วัน
ที่ประสงค์จะลาออก และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดทราบด้วยก็ได้

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั

ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
บริษัท คือ การสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบ
ด้านและโปร่งใส ดังนี้
• มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ อดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และนโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท
• พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ให้ความส�ำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการ
บริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทก่อนเป็นล�ำดับแรก โดยไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกเพศ
และเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะ
กรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
• พิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู ้ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง อาทิ ธุรกิจ
ประกั น ชี วิ ต และประกั น วิ น าศภั ย พาณิ ช ยกรรม การบริ ห าร
จัดการ อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม รัฐศาสตร์ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์
หรือด้านบริหารภาครัฐ
• พิ จ ารณาการอุ ทิ ศ เวลาของกรรมการบริ ษั ท โดย
หากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่ง รวมถึง
ควรพิจารณาถึงบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท  
• กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของบุ ค คลที่ จ ะเสนอให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระตามหลั ก เกณฑ์ ที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
• พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
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วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
• สรรหากรรมการเมื่ อ ถึ ง วาระที่ จ ะต้ อ งเสนอชื่ อ
กรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหา
อาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับ
การเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา
หรือพิจารณาจากบุคคลจากท�ำเนียบกรรมการ อาชีพ หรือการ
ให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
• พิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ มา และ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก�ำหนดไว้
• ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ด�ำเนิ น การทาบทามบุค คลที่มีคุณ สมบัติสอดคล้ อ ง
กับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีที่จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
• เสนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาและ
บรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้ก�ำหนดดังนี้
• ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ว าระตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ น
ข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
• กรรมการอิ ส ระมี ก ารด�ำรงต�ำแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งไม่ เ กิ น
9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้
แรก ในกรณีจ�ำเป็นทีจ่ ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
ไป คณะกรรมการบริษทั ต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ
จ�ำเป็นดังกล่าว
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การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
ด�ำเนินการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่
ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทนจะ
เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่
• มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท
• ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ควรมี แ นวคิ ด
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการบริ ห ารจั ด การในแนวทางเดี ย วกั น กั บ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การด�ำเนินงานขององค์กรประสบ
ความส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
• มีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ทักษะภาวะผู้น�ำ (Leadership)
- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ
(Business Development)
• คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
- มีคุณภาพในการท�ำงาน
- เข้าใจระบบการท�ำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ระเบียบอ�ำนาจด�ำเนินการ
และอ�ำนาจอนุมัติ
บริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติ
เรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำทุกปี พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท การ
ติดตามผลให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ การอนุมัติรายการ
ระหว่ า งกั น ที่ ส�ำคั ญ ในขณะที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่
พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับการ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริ ห าร เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง ในการอนุมัติการลงทุน การเข้าท�ำรายการระหว่าง
กันที่เป็นธุรกิจปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว หรืออนุมัติการท�ำธุรกรรมที่เป็นไปตามงบประมาณ

การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในการนี้บริษัท
จึงได้ก�ำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่ง
ในองค์กรของบริษัท อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และ
ด�ำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซึ่งผล
ประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทได้  มาตรการในการก�ำกับดูแล
กิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทว่าธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนนั้นจะด�ำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ

ขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวม
ทั้งแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การท�ำรายการหรื อ การด�ำเนิ น การใดๆ ซึ่ ง มี นั ย
ส�ำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่
กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อ
พิจารณาอนุมัติก่อนการท�ำรายการหรือด�ำเนินการในเรื่องนั้น ใน
การนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอน  และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยโดย
อนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
ก. การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารที่ บ ริ ษั ท เสนอชื่ อ หรื อ แต่ ง ตั้ ง มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
พิ จ ารณาออกเสี ย งในการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ที่
ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและ
ด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่
ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะเห็น
สมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการ
เสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว ่ า ด้ ว ยการ
ก�ำหนดลักษณะขาดความไม่นา่ ไว้วางใจของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท
ข. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ�ำปี และ
เงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
ค. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไข
ข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญตามข้อ (3) (ฉ)
ง. การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจ�ำปีของบริษทั ย่อย
จ. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดส�ำนักงานสอบบัญชีใน
เครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตาม
แนวทางการแต่ ง ตั้ ง ผู้ส อบบัญชีของบริษัท ที่ผู้ส อบบัญ ชี ข อง
บริษัทย่อยจะต้องสังกัดส�ำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกัน
กับผู้สอบบัญชีของบริษัท
รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามี
สาระส�ำคั ญ และหากเข้ า ท�ำรายการจะมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำ
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การ
ค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกั บ ตลาดทุ น และคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี)
มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ
ฉ. กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
ช. การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิ
เรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
120

ซ. การขาย หรื อ โอนกิ จการของบริ ษั ท ย่ อยทั้ง หมด
หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ฌ. การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบริษัทย่อย
ญ. การเข้าท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบ
หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
ฎ. การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของ
บริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระส�ำคัญ
ฏ. การกู้ยืมเงิน การให้ กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค�้ำ
ประกัน การท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการ
เงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่น
ใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
ฐ. การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ฑ. รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
ย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัย
สําคัญ
3. ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการ
ก. กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคล
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วกั บ การได้
มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็น
กรณี ที่ เ มื่ อ คํ า นวณขนาดของรายการที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยจะเข้ า ท�ำ
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ์การ
คํ า นวณรายการตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้
รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข. การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการอื่นใด อันจะ
เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้ง
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่
ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่ก�ำหนดในกฎหมาย
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ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลให้บริษัทไม่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท
ย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยจะเข้าท�ำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณขนาดของรายการตามที่
ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม)
ค. การด�ำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกิน
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนของบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบ (50) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยในการเข้าท�ำรายการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
ง. การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่
เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบ
กับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยว
กับเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท
จ. รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
ย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ
ทัง้ นี้ ต้องเป็นกรณีทเี่ มือ่ คาํ นวณขนาดรายการนัน้ เปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่
ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกีย่ วกับเรือ่ งการ
ได้มาหรือจาํ หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ/หรือ ประกาศทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมที่
ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้
รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

ฉ. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนิน
งานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อย เป็นต้น
4. บริ ษั ท จะติ ด ตามดู แ ลให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้
รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้
บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
5. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องด�ำเนินการให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความ
เสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการ
ในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท�ำให้มั่นใจได้
ว่าการด�ำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไป
ตามแผนงาน  นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย
และประกาศเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้
มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญ และ/หรือรายการ
ที่มีนัยสําคัญอื่นใดต่อบริษัท และด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของ
บริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงมีช่องทางให้กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการ
ติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน การท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญ
และการท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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6. บริษัทจะด�ำเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทก�ำหนดในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระที่มีสาระส�ำคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง
7. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการ
เสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทย่อย ให้แก่คณะ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และ
ภายในก�ำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก�ำหนด
ข. เปิดเผยและน�ำส่งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือ
บริษทั ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษทั ย่อย
หรือบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และคณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห น้ า ที่ แ จ้ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในก�ำหนดเวลาที่บริษัท
ก�ำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติ
ใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท
ย่อยและบริษัทเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วน
ร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งทางตรง/หรือทางอ้อมนั้นด้วย
ค. การกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือ
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งของ
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับผลประโยชน์ทางการ
เงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือ
บริษัทย่อยได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�ำที่
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
> การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมิได้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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> การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
> การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือ
หลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ก�ำหนด
ง. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท การ
ลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการด�ำเนินงาน
ของหน่ ว ยงาน ตลอดจนการเข้ า ร่ ว มลงทุ น กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
รายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน
และเข้าชี้แจงและ/หรือน�ำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
จ. เข้าชี้แจงและ/หรือน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยว
ด้วยการด�ำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความ
เหมาะสม
ฉ. เข้าชีแ้ จงและ/หรือน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญใด ๆ
8. กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่
ค�ำนวณได้ (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณขนาดของรายการ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่ม
เติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่
เป็นการท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษทั หรือเป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการ
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ของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
9. ในการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�ำเนินการตาม
นโยบายดังนี้
ก. บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มมี ห น้ า ที่ นํ า ส่ ง ผลการ
ดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้
สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท�ำ
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท
พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดท�ำ
งบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจ�ำ
ไตรมาสหรือประจ�ำปีนั้น แล้วแต่กรณี
ข. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท�ำงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท
10. บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาการด�ำเนิน
งานและปัญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ
หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท พร้อมน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
11. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ
บริ ษั ท ย่ อ ย พนั ก งาน ลู ก จ้ า งหรื อ ผู ้ รั บ มอบหมายของบริ ษั ท
และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท�ำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่
มี หรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
12. บริ ษั ท จะติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด ถึ ง ผลประกอบการ
และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวและน�ำ
เสนอผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�ำหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการ
พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยน�ำความ
ลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน ดังนี้
• บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบ
เท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้ง
การรายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง
คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ ส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
246 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
• บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่ ง ระดั บ บริ ห ารในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น หรื อ เที ย บ
เท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง
คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ มายั ง เลขานุ ก ารของ
บริษัทก่อนน�ำส่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหาร และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลัก
ทรัพย์นั้น โดยให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�ำ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
• บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือ
เสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลา
ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมาย
ถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจ�ำปี โดยบริษัทจะแจ้ง
ให้กรรมการและผู้บริหาร  งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อน การ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
กรรมการอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่าง
เวลาห้ามซื้อขายได้ ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการกระจายการถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า
ก่อนท�ำรายการ
• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบ
ครองข้ อ มู ล ภายในตาม พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก
ทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่ง
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา เพื่อการซื้อ ขาย
เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือ
เสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
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ผู้อื่น หรือน�ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำ
ดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
• บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย หรือน�ำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระส�ำคัญซึ่งได้รับ
รู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ค�ำนึงว่าจะได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
• บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูล
ภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎ
เกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของ
บริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
ห้ามมิให้น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัท
ย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย
ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�ำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัท
ย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม
ทั้งนี้ หากมีการกระท�ำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�ำงาน
ของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การ
ตั ก เตื อ นด้ ว ยวาจา การตั ก เตื อ นเป็ น หนั ง สื อ การภาคทั ณ ฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ส�ำหรั บ งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับการสอบบัญชีให้
แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
(“KPMG”) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจ�ำปีส�ำหรับบริษัทเป็น
จ�ำนวน 1,870,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็น
จ�ำนวน  1,650,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ�ำนวน
7 บริษัท ซึ่งบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทรับภาระเองเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 12,380,000 บาท รวมเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ทั้ ง ของบริ ษั ท
และบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนเงิน 15,900,000 บาท
ส�ำหรั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ต รวจสอบโดยบริ ษั ท ส�ำนั ก งาน
อีวาย จ�ำกัด ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน
1,900,000 บาท และบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่น จ่ายค่าตอบแทน
จากการตรวจสอบบั ญ ชี เ ป็ น จ�ำนวนเงิ น รวม 280,000 บาท
รวมค่ า สอบบั ญ ชี ส�ำหรั บ บริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น จ�ำนวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,180,000 บาท

• ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบ
ตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ�ำกัด รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 519,441.01  บาท

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน
(Compliance Unit)
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานก�ำกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนบริษัทในการก�ำกั บ ดู แ ล
ให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วย
งานก�ำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ง
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เพื่อให้การดาเนิน
งานของบริษัทสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในปี 2563 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ท�ำ
หน้าที่หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีการ
กระท�ำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต
และ ตลท.

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก�ำหนดหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ล
กิ จ การของบริ ษั ท โดยค�ำนึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด อันประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ
ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง หรื อ ถอดถอน
กรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี สิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนแต่ ง ตั้ ง และก�ำหนดค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี สิ ท ธิ
ในการมีส ่วนร่ วมและรับ ทราบเมื่ อ มีการเปลี่ย นแปลงที่ส�ำคัญ
ภายในบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอ�ำนาจควบคุม หรือเมื่อมีการ
ซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัท และสิทธิ
ในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น ขณะเดียว
กันคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกคนได้ใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยบริษทั จะไม่ด�ำเนินการใด ๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. การก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดย
จะก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมซึ่งมีความพร้อมที่จะ
อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือ
หุ้นกลุ่มสถาบัน ดังนี้
- ไม่จดั ประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�ำการของ
ธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มในช่วงเวลา 08.30-16.00 น.
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือ
หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า
- จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดิน
ทางไปร่วมประชุมได้ง่าย
- มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่
ขอตามที่ระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- ไม่ มี ก ารจ�ำกั ด โอกาสของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการศึ ก ษา
สารสนเทศของบริษัท
- หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณี
พิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้
รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นเป็นกรณีไป
ในปี 2563 บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น 1 ครั้ ง ได้ แ ก่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยสาเหตุการจัดประชุมล่าช้า
กว่า 4 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)
ซึง่ บริษทั ได้ด�ำเนินการตามระเบียบการผ่อนปรนการจัดประชุมอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการ
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ค้า กระทรวงพาณิชย์ ก.ล.ต. และตลท. อย่างครบถ้วน
2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหาร
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2563 บริษัทด�ำเนิน
การประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2538 ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ
ให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงล�ำดับตามวาระที่ก�ำหนดไว้
ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ผู้ที่ประธานมอบหมายได้ท�ำหน้าที่
ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนน
เสียง กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เข้าร่วมประชุม
ด้วยตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วม
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนระหว่างการประชุมด้วย
3. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ไม่ น ้ อ ยกว่ า 28 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ
หุ้น โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ไม่
น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งบรรจุวาระที่ส�ำคัญอย่าง
ครบถ้ วนตามกฎหมาย ข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดวาระการ
ประชุมที่เพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งน�ำเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในแต่ ล ะวาระอย่ า งชั ด เจน รายงาน
ประจ�ำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ใน
การมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนโดยไม่ก�ำหนด
ให้ซับซ้อนจนเป็นการสร้างความล�ำบากให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และ ประกาศ
โฆษณาค�ำบอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ลงหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น 3 วั น
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ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าว
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอส�ำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูล
ในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วม ประชุม
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ได้ จั ด ส่ ง ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายที่ มี ร ายชื่ อ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน
(Record Date) โดยผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทจะเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระพร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้า
ร่วมประชุมด้วย
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในเบื้อง
ต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ส�ำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ง
ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแบบฟอร์ ม ส�ำหรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น กรอกราย
ละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าว
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.segroup.co.th/TGH/
shareholderRightsTH.php  ภายใต้หมวด “หลักเกณฑ์การ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้น”
- การน�ำเสนอวาระพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ่ า ย/งดจ่ า ย
เงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน
เงินปันผลที่เสนอจ่าย/งดจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลเปรียบ
เทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) เพื่อประกอบ
การพิจารณา
- การน�ำเสนอวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ โดยบริษัทให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่ง
- การน�ำเสนอวาระพิ จ ารณาก�ำหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีในการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจ�ำนวนของค่า
ตอบแทนที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- การน�ำเสอนวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก�ำหนดค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยราย
ละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งอย่าง
ครบถ้วน อาทิ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จ�ำนวน
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ประสบการณ์และความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงจ�ำนวน
เงินค่าสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทย่อย  
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
4. วันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทจัดให้มีเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่ง ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมไม่
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยใช้ระบบลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง รวม
ถึงมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นในการมอบฉันทะ
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้
แสดงความคิดเห็นและ ซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่ม
การประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบวาระที่
อยู่ระหว่าง การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
โดยบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน
รวมถึงวิธีปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ
ถามค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการประชุมผู้
127

ถือหุ้น รองประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมด�ำเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า จัดสรรเวลาส�ำหรับการอภิปรายอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การแสดงความเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้
กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ครบถ้วน
5. หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม หรือภายในวัน
ท�ำการถัดไป และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบุผลของ
การลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ใน
แต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกราย
ชื่อกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย สักขีพยาย
ในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็น
ด้วย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง / อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส�ำคั ญ และดู แ ลให้ มี ก าร
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
- เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอเพิ่ ม วาระการ
ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ล ่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม โดยประกาศแจ้ ง
ให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ประกาศหลั ก
เกณฑ์ แ ละระบุ ขั้ น ตอนของการพิ จ ารณาอย่ า งชั ด เจนไว้ บ น
เว็บไซต์ของบริษัท
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- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ า รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการ ซึ่ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จะต้ อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของบริษัท และต้องให้ความ
ยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อ
รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ต ่ า งๆ ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดัง
กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่
ประชุม บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล
- ในปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่
เห็นว่าส�ำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2564 ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งประกาศหลัก
เกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทhttp://
www.segroup.co.th/TGH/shareholderRightsTH.php
- ให้สทิ ธิออกเสียงแก่ผถู้ อื หุน้ ตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อย่าง
เท่าเทียมกัน
- ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่
ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อน
ตัดสินใจ
- จั ด เตรี ย มหนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ระทรวง
พาณิชย์ประกาศก�ำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งผู้ถือ
หุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน นอกจากนี้ยัง
เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดและขั้น
ตอนการมอบฉันทะได้
- ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส�ำหรั บ
ทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็น
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สมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อ
น�ำผลคะแนนมารวมค�ำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระในห้อง
ประชุม  
- บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
และจั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และ
เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

- บริ ษั ท ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารเข้ า ท�ำรายการระหว่ า ง
บริ ษั ท กั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ และบุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบุคคล
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทอาจมีความจ�ำเป็นต้อง
เข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าท�ำรายการดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัท มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้การตกลงเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่าน
กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ
ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจฯ และผู้
ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
- กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนั้นและไม่เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเต็มที่
- คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท มี อ�ำนาจใน
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท

มิได้มีการด�ำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การท�ำ
รายการระหว่างกันแต่อย่างใด
- ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารของ
กลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ โดยการซื้ อ ขายหลั ก
ทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนด
พื้นฐาน ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรมหรือด้วยวิธี
การที่ไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเข้า
ท�ำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บน
พื้นฐานเดียวกันกับรายการที่ท�ำกับลูกค้า

การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก
กลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่าง
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
บริ ษั ท มี น โยบายแนวทางการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด
ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของ
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม 10 ประการ
ได้แก่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน/ แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิด
ชอบต่อสังคม และการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริม
สร้างผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริ ษั ท ได้ พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ เป็ น อี ก ช่ อ ง
ทางหนึ่งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า
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คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้สามารถส่งข้อ
เสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์มายังผู้บริหารของบริษัทได้ ซึ่งเป็นกระ
บวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วน
ได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของ
กิจการ

• การจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง
เบาะแสการกระท� ำ ผิ ด และการปกป้ อ งผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
หรือผู้แจ้งเบาะแส

บริ ษั ท มี ช ่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง เบาะแสใน
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระท�ำผิดกฎหมาย ผิดจรรยา
บรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
สามารถติ ด ต่ อสื่ อสารกับบริษัทผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่ น การ
ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์  
ztc@tgh.co.th (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัท (สายด่วนร้องเรียน 1726) นอกจากนี้ พนักงานของ
บริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านทาง
ช่องทาง Tell Cho หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้า
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�ำผิด
บริษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้
ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต โดยบริษัทจะไม่กระท�ำการใดที่มี
ลักษณะการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
บุคคลอื่นใดที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัท เนื่องจากการแจ้งเบาะแส
ดังกล่าว และบริษัทให้ความส�ำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้ง
เบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็น
ความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและ
เกี่ยวข้องด้วย หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
เท่านั้น  นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความ
ลับ ทั้งนี้ บริษัทจะด�ำเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
และระเบียบการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินัยที่
บริษัทก�ำหนด
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• แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับ
การดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
		
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
		
บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี มีความสามารถใน
การแข่งขัน มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยค�ำนึงถึง
สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทมีหน้าที่ในการด�ำเนินงาน
เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้ง
รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธ�ำรงไว้ซึ่ง
ชื่อเสียงของบริษัท
			 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษั ท ถื อ ว่ า ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด และความเชื่อมั่น
ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ
สร้างนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความ
ต้ อ งการและประโยชน์ ข องลู ก ค้ า เป็ น ส�ำคั ญ เปิ ด เผยข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค�ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องลู ก ค้ า
ท�ำการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
และไม่เป็นการกระตุ้นการสร้างนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ก�ำหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่และสม�่ำเสมอ รักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
ลูกค้าหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�ำหนด บริษัทจะ
ไม่ค้าก�ำไรจากการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า พนักงาน
จะต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่น
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ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจ�ำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา
ความลับของข้อมูลลูกค้า
บริ ษั ท ติ ด ตามวั ด ผลความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และ
รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัท รวมทั้งรับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การบริการของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยา
อย่างเร่งด่วน
		
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
		
พนักงานทุกคนของบริษทั เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่
และเป็นปัจจัยหลักของความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัท
จึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ท�ำงานของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั่ ว ถึ ง และสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเปรียบ
เทียบกับบริษัทชั้นน�ำอื่นๆ ในธุรกิจ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาให้กลุ่มธุรกิจฯ เป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำที่สามารถให้
บริการที่ดีแก่ลูกค้า
บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการ
แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ มีการปฏิบัติ
โดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงาน เคารพในสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานทุกคน โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ ให้
ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานเฉพาะที่จ�ำเป็นโดยถือเป็นความลับ โดยบริษัทไม่ยอมรับ
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วยเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ
ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติ
ที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
บริษัทมีระบบการก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นใน
ประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีค่าตอบแทนเมื่อ
เกษียณอายุแก่พนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการ
ส�ำหรับพนักงานของบริษัทประกอบด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การ
ประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพ

ประจ�ำปี ห้องพยาบาลของบริษัท ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา
ต่อเนื่องระดับปริญญาตรีส�ำหรับพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยว
กับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
ด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย บริ ษั ท จั ด การ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
สุ ข อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เ พื่ อ เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน และเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า  นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอาคาร
ส�ำนักงาน รวมทั้งบริษัทได้ประกาศเรื่องแนวการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภั ย และกรณี พ บเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยต่ออาคารสถานที่และต่อพนักงานทุกคน และมีระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเรื่องระบบความปลอดภัยส�ำนักงาน โดยในปี 2563
ไม่พบกรณีของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดอุบัติเหตุ
หรือมีการหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
บริ ษั ท มี ก ารดู แ ลบริ ห ารจั ด การ และการปฏิ บั ติ ต ่ อ
พนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ ให้โอกาสใน
การท�ำงานแก่พนักงานทุกระดับ และมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี
บริ ษั ท สื่ อ สารให้ พ นั ก งานเข้ า ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้
พนักงานมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างมูลค่าขององค์กร มีการ
ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และ
มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยบริษัท ได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติอยู่เสมอ
		 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
รวมถึงเจ้าหนี้ค�้ำประกัน
บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อ
เจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค�้ำประกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์ การใช้เงิน การช�ำระคืน การดูแลคุณภาพหลัก
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ทรัพย์ค�้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้และ
เจ้าหนี้ค�้ำประกันของบริษัท
บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
แก่เจ้าหนี้ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม�่ำเสมอ และใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบ
แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารเงิ น ทุ น เพื่ อ
ความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยาก
ล�ำบากในการช�ำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพ
คล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการช�ำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท
อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก�ำหนด
บริ ษั ท ก�ำหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
มี ห น้ าที่ ว างแผนติ ด ตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้ เหมาะ
สมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการ
ประเมิ น ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น (Internal Capital
Adequacy Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสม
สามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
		 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของคู ่ ค ้ า เสมอมา
เนื่องจากความส�ำเร็จของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการ
สนับสนุนจากคู่ค้า บริษัทจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอ
ภาคและยุติธรรมในการท�ำธุรกิจ ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
บริษัทมีนโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา
ต้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก การว่ า บริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ ประโยชน์
สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ
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สามารถตรวจสอบได้ บริษัทเปิดโอกาสให้คู่สัญญาทุกรายที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของบริษัทมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอ
ราคา และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้ที่เข้ารับ
การคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรียก หรือ
การรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทจะ
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทประกอบด้วยการ
จัดหาผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขเพื่อให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ
เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท พิสูจน์ทราบการมีตัวตน
ของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ (Know Your Supplier) ตรวจรับสินค้า/
บริการ ประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการภายหลังการ
ส่งมอบแต่ละครั้ง และรายปี และจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ ผู้ให้
บริการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (Approved Supplier List)
ซึ่งค�ำนึงถึงปัจจัยในเรื่องต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้า/ บริการ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการจาก
งานที่ผ่านมา สถานะการเงิน ประวัติการถูกร้องเรียน/ ฟ้องร้อง
ชื่ อ เสี ย งและความน่ า เชื่ อ ถื อ บริ ก ารหลั ง การขาย และความ
ปลอดภัยในเรื่องข้อมูลของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ส�ำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างปกติ บริษัทจะตรวจสอบราคากับผู้ขาย/ ผู้ให้บริการอย่าง
น้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกผู้ขาย/ ผู้ให้บริการที่
เหมาะสมที่สุด ส่วนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่อเนื่องหรือกรณี
ฉุกเฉิน บริษัทจะสอบถามราคาจากผู้ขาย/ ผู้ให้บริการที่เห็นว่า
เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ชาย/ ผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาอย่างน้อย 1 ราย และเจรจาต่อรองราคา
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ ห้ มี ก ารน�ำ
ข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และกลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ให้ความร่วมมือ
หรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมายหรือ
เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

		 บทบาท การปฏิบัติและความรับ ผิดชอบต่อ คู ่ แข่ ง
ทางการค้า
บริษัทด�ำเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมี
ระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการด�ำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือ
ใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง
การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ร้ายสินค้าและบริการ
ของบริ ษั ท อื่ น ถื อ เป็ น การขัดต่อ นโยบายของบริษัท เนื่ อ งจาก
บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีกว่า
		 บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองทีด่ ี ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิ
หรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของกลุ่มธุรกิจฯ
บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห รื อ ควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เปิดเผย
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อสาธารณชน ไม่ให้ความร่วมมือ
หรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ ไม่ด�ำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนท�ำให้ชุมชน สังคม
ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย และไม่สร้างผลก�ำไร
บนภาระของสังคม
บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในการประสานประโยชน์ ข ององค์ ก ร
พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์ของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับ
การสนับสนุนการน�ำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของ
บริษัท และพนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การวางระบบ
และกฎหมาย เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมส่วนรวม
บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ละฝึ ก อบรมแก่
พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน

สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงรณรงค์และสร้างจิตส�ำนึกให้แก่
พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ
อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรเป็น
อาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณ
กุศล  
บริ ษั ท ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน
สั ง คมและสาธารณกุ ศ ลอย่ า งเหมาะสมโดยจะไม่ จ�ำกั ด อยู ่ แ ต่
โครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น มีส่วนร่วม
ทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ำรงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจน
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ และส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัท
และชุมชนต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธุรกิจฯ
ปรากฏตามหัวข้อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน)
		 ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
บริ ษั ท มี ช ่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง เบาะแสใน
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น ระบบ
ควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง การกระท�ำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ
พฤติ ก รรมที่ อ าจส่ อ ถึ ง การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น หรื อ ประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์  
ztc@tgh.co.th (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัท (สายด่วนร้องเรียน 1726) นอกจากนี้ พนักงานของ
บริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านทาง
ช่องทาง Tell Cho หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้า
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�ำผิด
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
รางวัและกิ
ลแห่จงกรรมเพื
ความภาคภู
ิใจ
่อสังม
คม
และกิจกรรมเพื่อสังคม

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2556

ปี 2554

ปี 2552

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

อาคเนยประกันช�ว�ต
• รางวัลบร�ษัทประกันที่มีการพัฒนาและการบร�หารงาน
ดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประจำป 2548, 2549, 2550,
2552, 2554, 2556, 2559 และ 2560
• ประกาศเกียรติคุณศูนยรับเร�่องและแกไขปญหาใหกับ
ผูบร�โภคดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค
(สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) รางวัล
สำหรับผูประกอบธุรกิจที่มีศูนยรับเร�่องและแกไขปญหาใหกับ
ผูบร�โภคดีเดนสามารถบร�หารจัดการปญหา และชดเชยเยียวยา
ผูบร�โภคไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั�งมีชองทางพ�เศษในการ
ประสานงานเพ��อความรวดเร�วในการจัดการปญหากับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ประจำป 2558 และ 2560
• รางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหงป ประเภทธุรกิจการเง�นและธนาคารจาก
โครงการ Smarter Insurance โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แหงประเทศไทย
• แบรนดที่โดดเดน ประจำป 2562 (Outstanding
Brands 2019) ในงาน 2019 Asia CEO Summit &
Awards Ceremony รางวัลนีส้ ะทอนใหเห็นถึงผลการดำเนิน
งานที่เติบโตอยางมีนัยสำคัญตอเนื่อง 2 ปซอน ตอกย้ำการ
เปนองคกรที่มุงบร�หารงานอยางมีประสิทธิภาพ จัดโดย
Influential Brands และ Neo Target ซ�่งเปนองคกรชั�นนำ
ระดับโลก ที่มีความเช�่ยวชาญดานการว�จัยและสำรวจขอมูล
เช�งลึกของผูบร�โภคในเอเช�ยมากวา 20 ป
• รางวัลสนับสนุนและสงเสร�มการออมดีเดน ประจำป
2562 ประเภทรางวัลความรวมมือจากกองทุนการออมแหงชาติ
(กอช.)

ปี 2558, 2560

ปี 2552

ปี 2562

ปี 2562
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ปี 2558, 2560

ปี 2553

ปี 2550

ปี 2549

อาคเนยประกันภัย

ปี 2556

ปี 2552

• รางวัลบร�ษัทประกันที่มีการพัฒนาและการบร�หารงาน
ดีเดนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประจำป 2549, 2550 และ 2553
• ประกาศเกียรติคุณศูนยรับเร�่องและแกไขปญหาใหกับ
ผูบร�โภคดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค
(สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) รางวัล
สำหรับผูประกอบธุรกิจที่มีศูนยรับเร�่องและแกไขปญหาใหกับ

ผูบร�โภคดีเดนสามารถบร�หารจัดการปญหา และชดเชยเยียวยา
ผูบร�โภคไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั�งมีชองทางพ�เศษในการ
ประสานงานเพ��อความรวดเร�วในการจัดการปญหากับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ประจำป 2558 และ 2560
• รางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหงป ประเภทธุรกิจการเง�นและธนาคารจาก

อาคเนยแคปปตอล

ไทยประกันภัย

• รางวัล Thailand Top Company Award 2019
ประเภทอุตสาหกรรมการเง�น โดยนิตยสาร Business +
รวมกับมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ในป 2563 TIC ไทยประกันภัย ไดรับรางวัลประกันภัยดีเดนครบ
วงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) จาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ) ในงานสัปดาหประกันภัยประจำป 2563 ถึง
2 รางวัล คือ
• รางวัลสรางสรรคนวัตกรรม
เทคโนโลยีประกันภัยดีเดน
• รางวัลบร�ษทั ประกันว�นาศภัย
ที่มีการบร�หารงานดีเดนลำดับที่3
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สรางสรรคประโยชนสูสังคม
ยึดมั�นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอยางยั�งยืน ควบคูไปกับนโยบายเพ��อประโยชนตอสังคมใน 3 แนวทางหลัก คือ ดานการ
สงเสร�มสังคมในดานสุขภาพ ความปลอดภัย และดานการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั�งนี้ ยังสงเสร�มใหพนักงานในกลุมบร�ษัทฯ
ไดรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ ภายใตนโยบายเพ��อสังคมอยางตอเนื่อง

มอบรายไดหลังหักคาใชจาย
จากการจำหนายหนังสือชุด
“อัศจรรยวัดอรุณฯ” เขากองทุน
อาคเนยเพ��อการบูรณปฏิสังขรณ
วัดอรุณราชวราราม

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแกคณะจ�ตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพ�มพ มหาว�ทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม “อาคเนย Charity Fun Fair ป 2”
หารายไดเพ��อบร�จาคแก รพ.สต.บานแมละนา
จ.แมฮองสอน
7
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มอบหนังสือชุด “อัศจรรยวัดอรุณฯ” ซ�่งรวบรวมองคความรูดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรมการกอสรางพระปรางคของไทย
แกหองสมุดมหาว�ทยาลัยที่เปดสอนคณะสถาปตยกรรมทั�วประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

พัฒนาหลักสูตรการเร�ยนการสอน เพ��อสรางประสบการณ
เร�ยนรูตรงจากผูเช�่ยวชาญ
8138

สนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศนแหงการเร�ยนรูใหม
โรงเร�ยนมาแตรเดอีว�ทยาลัย
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บร�จาคโลหิตเพ��อลดภาวะขาดแคลนโลหิตจากชวงการแพร
ระบาดของไวรัส Covid-19

มอบหนากากอนามัย เพ��อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่แก
เจาหนาที่ภาครัฐ

กิจกรรม “Happy Run by Design” จัด Virtual Run
หารายไดมอบรถเข�นแกมูลนิธิ พอ.สว.

อาคเนยอาสาชวยพ��นองผูประสบภัยภิบัติ จ.นครราชสีมา
จ.นครศร�ธรรมราช และ จ.สุราษฎรธานี
1399

รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธาน
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี   นางกุลภัทรา สิโรดม และนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการก�ำกับดู
แลบรรษัทภิบาล โดยมีนางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้จัดการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแล
บรรษัทภิบาล   
คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระส�ำคัญที่ได้
ปฏิบัติในปี 2563 ดังต่อไปนี้
• เห็นชอบแนวทางการด�ำเนินงานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ CGR Checklist ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) โดยได้ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist
• รับทราบหลักเกณฑ์ AGM Checklist จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเห็นชอบให้บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้
ไปตามหลักเกณฑ์ของ AGM Checklist และได้ติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
• พิจารณาทบทวนนโนบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในนามของคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ และนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และมีกรรมการอิสระ
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง  โดยมีนางสาวชวันธร ม่วงมี ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้สรุปสาระส�ำคัญที่ได้ปฏิบัติในปี 2563 ดังต่อไปนี้
		หลักเกณฑ์และกฎบัตร
• ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		การพัฒนากรรมการ
• จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อสะท้อนภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
• น�ำเสนอแผนการอบรมกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2564 เพื่อการพัฒนาส่งเสริมความสามารถและประสบการณ์
ให้กบั กรรมการ
		การสรรหา
• คัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมจ�ำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 คนเป็น 16 คน โดยท�ำการสรรหาและพิจารณา
จากฐานข้อมูลกรรมการโดยเสนอชื่อ
				

1. นายฐากร ปิยะพันธ์
2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
3. ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์
4. นายวัชรา ตันตริยานนท์

เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชือ่ นายฐากร ปิยะพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ เสนอให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้
		

การพิจารณาค่าตอบแทน
• น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
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ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ อย่างเต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพือ่ ประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายโยธิน  พิบูลย์เกษตรกิจ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทให้ความส�ำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเล็ง
เห็นว่าธุรกิจจะสามารถอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน ต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ ดี มี ธ รรมาภิ บ าล มี ค วามโปร่ ง ใสในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารของทุ ก บริ ษั ท ในเครื อ ฯ
ที่ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจ สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ โดยยังค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนิน
ธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ�ำวันของพนักงาน บริษัทจึงให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
บริ ษั ท ได้ ยึ ด มั่ น การปฏิ บั ติ ต ามโยบายการก�ำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดููแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลัก ได้แก่
• บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• ก�ำหนดวัตถุปุ ระสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั ทีเ่ ป็น
ไปเพื่อความยั่งยืน
• เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สูู ง และการบริ ห าร
บุุคลากร
• การประกอบธุุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• ดููแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุุม
ภายในที่เหมาะสม
• รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลู
• สนับสนุุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
รวมถึ ง ได้ อ อกนโยบายอื่ น ๆ ที่ ค รอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบถึง
นโยบายและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
ยึดถือเป็นหลักปฎิบัติ
ในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ ญ ญาประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับโครงการแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต

(CAC : Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) พร้อมได้ออกนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชันและท�ำการสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อให้
พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงเปิดช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
แจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่รับเรื่องกรณีถูกละเมิดสิทธิหรือ
พบเห็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท ดังนี้
• จดหมายส่งทางไปรษณีย์
ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่: บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์  ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail address: ztc@tgh.co.th
นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนทาง
ธุรกิจเพื่อให้สามารถส่งความสุขไปยังคนไทยได้อย่างยั่งยืน โดย
จับมือ PulseMetrics ผู้ให้บริการด้าน Data Analytics ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก เปิดตัว “Sentrics” เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยน�ำเทคโนโลยีด้าน AI มาจัดการข้อมูล
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รแบบ Customize เพื่ อ สร้ า ง
Business Value ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ต่อยอด
สู่ธุรกิจแห่งโลกอนาคต ออกแบบกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์แบรนด์
ยุคดิจิทัล รวมถึงตอบความต้องการลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

มิติสังคม
บริษัทได้ดูแลพนักงานของบริษัทและทุกบริษัทในเครือฯ
ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท�ำงานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มอบสวัสดิการที่เหมาะสมและเกิน
กว่ า ที่ ก ฎหมายก�ำหนด เปิ ด โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น
เพื่อร่วมพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
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พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและเป็น
มืออาชีพ สามารถพัฒนาการท�ำงานและสร้างผลงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง
เวลาและทันต่อการแข่งขันของธุรกิจ มีความสุขในการท�ำงาน มี
ความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร
นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การให้พนักงานสามารถใช้เวลาจากการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกัน
จัดกิจกรรมพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาเพื่อหารายได้สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานด้านสาธารณะสุขแก่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่าง
ไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึงมากขึ้น
ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้
ส่งเสริมและต่อยอดการส่งมอบหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณฯ
ที่ บ ริ ษั ท ในเครื อ ฯ ได้ จั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ รวบรวมองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
พัฒนาการพระปรางค์ในประเทศไทย และศิลปสถาปัตยกรรม
ไทยของพระปรางค์วัดอรุณฯ แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนคณะสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
UNESCO หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
สยามสมาคม ฯลฯ เพื่ อ ร่ ว มส่ ง ต่ อ ความรู ้ ม รดกส�ำคั ญ ของ
ชาติสืบไป

มิติสิ่งแวดล้อม
ด้ ว ยสภาวะปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศก�ำลั ง ประสบปั ญ หาด้ า น
พลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อการ
ด�ำรงชีวติ ของคนและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก  บริษทั จึงเล็ง
เห็นว่า การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นสิง่ จ�ำเป็นและถือเป็นหน้าที่ของทุก
คนที่ต้องร่วมมือกันด�ำเนินการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง และคงอยู่ตลอดไป จึงได้ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานด้านพลังงาน ส่งเสริม
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ก�ำหนดนโยบาย ดังนี้
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• ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง
เหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�ำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�ำหนด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ด�ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากร
พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการด�ำเนิน
งาน เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
• จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
การจัดการพลังงาน โดยก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้อง
• ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือ  ในการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
• ให้การสนับสนุนทีจ่ �ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรมและมีส่วนร่วม
ในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
• ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน
ด้านพลังงานทุกปี
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ในเครื อ ฯ มี ก ารให้
สินเชื่อ (Project Finance) แก่ผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจ
สีเขียวเพือ่ สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการพิจารณาให้สนิ เชือ่
ที่มีเงื่อนไขเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ประกอบการฯ สามารถเข้าถึงเงิน
ทุนได้สะดวกมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
มี ก ารขยายตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น โดยปั จ จุ บั น ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ
สิ น เชื่อนี้ สามารถก่อสร้างและให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ (Solar Rooftop) แล้วเสร็จ สามารถผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 31.76
MW.
บริษทั ได้ก�ำหนดแนวทางและแนวปฏิบตั สิ �ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ก�ำหนดแนวทางในการดูแลผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ไว้ ใ นจรรยาบรรณในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดย
ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีก
เลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• การก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ที่ ส�ำคั ญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ ง บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผล
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการ
ด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
• การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น สากล โดย
ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่
ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น
ช่วยเหลือหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ไม่ ส นั บ สนุ น การด�ำเนิ น การ
ที่ มี ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก�ำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ
หรื อ กระท�ำการใด ๆ อั น เป็ น การละเมิ ด ฝ่ า ฝื น กฎหมาย
กฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
• การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีสิทธิภาพ
บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร
ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพใน
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพ
ที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัด
ให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) การใช้แรงงานเด็ก
(Child Labour) และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส�ำหรับผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และบริษัทย่อย และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัท และบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความ
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รู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัท และ
บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยได้ก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
• เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงาน
เป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ
โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมิน
ผลการท�ำงานที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและ
ส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม
สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึก
อบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความ
สามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
• จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ส�ำหรั บ พนั ก งานตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน
เช่น สวัสดิการเงินกู้พนักงาน และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
• จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่บุคลากรทุก
ระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ
อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแต่ละบุคคล
• ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ �ำงานทีด่ ี โดยจัดให้มมี าตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความ
ปลอดภั ย รวมถึ ง จั ด การฝึ ก อบรม และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี
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สุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ
• สร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท�ำงานที่ มี ค วามสุ ข และ
ยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานทุ ก ระดั บ
เสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�ำที่ไม่ถูก
ต้องในบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่
รายงานเรื่องดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

• บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจอันเป็น
ข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย และไม่น�ำข้อมูลดัง
กล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
ได้เกี่ยวกับความไม่พอใจและด�ำเนินการตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
• ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข้ อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ มี
ต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้า
เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
• มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้
กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภาย
ใต้ ค วามปลอดภั ย และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ยกระดั บ
มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบ
ถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวม
ทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
• จัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
ความไม่ พ อใจและด�ำเนิ น การตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า
อย่างรวดเร็ว
• ด�ำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้
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โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต
กับลูกค้า
• สนับสนุนด้านข้อมูลอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการ
ของบริษัท

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัย
ของสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนที่
อาจได้รับ ผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัท จึงได้
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
• บริษัทเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
จ�ำเป็ น ที่ สุ ด เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ความเสี ย หายของสั ง คม
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
• จั ด กิ จ กรรมที่ จ ะมี ส ่ ว นอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
สม�่ำเสมอเพื่อคืนก�ำไรสู่สังคม
• ปลู ก ฝั ง จิ ต ส�ำนึ ก ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง
แวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง จริงจังและต่อ
เนื่อง

การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมซึ่ ง ได้
จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะสนั บ สนุ น ให้ มี น วั ต กรรมทั้ ง ใน
ระดับกระบวนการท�ำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการท�ำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และ
ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่ม
มูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
เพื่อท�ำในสิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับ
ทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลาก
หลาย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษทั และบริษทั ย่อย เข้าถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และบริษัทย่อย ได้อย่างทั่วถึง

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่
เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการ
ศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อ
สังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สถานีต�ำรวจ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารประชาชน การให้ เ งิ น
สนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่
โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
147

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ แ ละความมุ ่ ง มั่ น ในการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจ หลักการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น รวมถึงระเบียบข้อก�ำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท
ได้ด�ำเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องดังนี้
บริ ษั ท มี ก ารก�ำหนดนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความ
ยั่งยืน โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
บริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือ
เพื่อมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่าย
เงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ
พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่
ในความควบคุมของรัฐ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของบริษัทนี้รวมถึงการห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรู้จัก บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใด
ที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเป็นภัยต่อ
สังคมและความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกใน
ครอบครัวจะต้องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่มากหรือบ่อย
เกิน ไป รวมทั้ ง สิ่ ง ตอบแทนอื่น ใดที่ถื อ ว่า มี มู ลค่ า มากเกิ น ปกติ
จากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่บริษัทประกอบธุรกิจหรือจะ
ประกอบธุรกิจด้วย เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทางบริษัท
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัทก�ำหนดให้ทุกฝ่ายงานด�ำเนินการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดให้ ทุ ก ฝ่ า ยงานจั ด ท�ำแบบประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้วยตนเองเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยก�ำหนดรูปแบบการ
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คอร์รัปชั่นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น  
ให้ทุกฝ่ายงานรายงานข้อมูลความเสี่ยงต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการและส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อสอบทาน
วิเคราะห์และจัดท�ำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การก�ำหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ
ค่ า รั บ รอง หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ๆ กั บ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
ข้อก�ำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนิน
การทั้งในด้านการรับและการให้ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มี
มูลค่าเหมาะสม และไม่มีลักษณะที่จะน�ำไปสู่การให้หรือรับสินบน
บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการชี้เบาะแส
กรณีพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น รวมถึงการปกป้อง
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษหรือให้
ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะ
ท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท การเชิญ
ผู้บริหารของบริษัทรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
Anti-Corruption การจัดชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่
หน่วยงานต่างๆ และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานผ่าน
ทาง E-Learning ในหัวข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมแบบ
ทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสื่อในการอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  และใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี ก ารสื่ อ สารนโยบายต่ อ ต้ า น
คอร์ รั ป ชั่ น ไปยั ง บริ ษั ท ย่ อ ยอี ก ด้ ว ย ส�ำหรั บ การสื่ อ สารไปยั ง
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สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทสื่อสารนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงาน
ประจ�ำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ ข องบริ ษั ท ในการให้ บ ริ ก ารบน
หลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บริษัทได้ขอความร่วมมือพนักงานส่ง e-card ไป
ยังคู่ค้าและลูกค้าให้ทราบทั่วกัน เพื่ออวยพรปีใหม่และขอความ
ร่วมมืองดให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC และการยืน่
ค�ำขอการรับรอง
เมื่อเดือนกันยายน 2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รับชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
และในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อ
ยื่นค�ำขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC  

ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็น
เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ ม
ภายในที่ บ กพร่ อ ง การกระท�ำผิ ด กฎหมาย ผิ ด จรรยาบรรณ
พฤติ ก รรมที่ อ าจส่ อ ถึ ง การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น หรื อ ประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น การ
ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์  
ZTC@TGH.CO.TH (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียนของบริษัท (สายด่วนร้องเรียน 1726) นอกจากนี้ พนักงาน
ของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน

ได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จากการกระท�ำผิด

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการ
ควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท และบริ ษั ท
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจได้
ในรอบปีที่ผ่านมา หากบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อสังเกตระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงแก้ไข
อย่างจริงจัง
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่าง
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ข ้ อ สั ง เกตที่ มี นั ย
ส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี้ การท�ำ
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นการท�ำรายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทั่วไป
มีความจ�ำเป็นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่ง
กลุ่มธุรกิจได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
บริษัทมีการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี
ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้
รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู ้ บ ริ ห ารในการตอบแบบประเมิ น คณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณา
รายงานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของผู ้ บ ริ ห ารดั ง
กล่ า ว เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความเห็ น ให้ มี ค วามเข้ า ใจตรงกั น และ
สามารถก�ำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุ ป ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท
เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอและเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
ก�ำกับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี เป็นกลไกลส�ำคัญในการ บริหารและการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท�ำมีหน้า
ที่ในการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ระบบการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทให้
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุล โดยส�ำนักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย    
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะ
กรรมการตรวจสอบส�ำหรับผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของบริษัท ตามกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) โดยส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำ
หน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครอบคลุมการควบคุมภายใน 5 ส่วน
ส�ำคัญ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
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การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอในการดูแลการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อก�ำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตรวม
ทั้งมีการจัดท�ำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
ปี 2562 บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (“PWC”) ในการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดท�ำแผนงานการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปีแบบ Risk-Based Audit  ของแผนการ
ปฏิบัติงานบริษัท 3 ปี โดยในปี 2563 ส�ำนักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อ
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัท
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจได้
ในรอบปีที่ผ่านมา หากบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อสังเกตระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงแก้ไข
อย่างจริงจัง
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่าง
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ข ้ อ สั ง เกตที่ มี นั ย
ส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี้ การท�ำ
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นการท�ำรายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทั่วไป
มีความจ�ำเป็นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่ง
กลุ่มธุรกิจได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
บริษัทมีการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในทุก
ปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน คณะกรรมการ
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ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารดังกล่าว เพื่อแลก
เปลี่ยนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก�ำหนด
แนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท มี ส�ำนั ก งานตรวจสอบภายในซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรับการตรวจ
สอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่
24 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้งนายวิชาญ อัศวรังสี เป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการ
ศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรม
ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอต่ อ การเป็ น ผู ้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ดังกล่าว การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบ
มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นามสกุล นายวิชาญ อัศวรังสี  
การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประวัติการท�ำงาน
2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – 2562 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร จึงได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ เป็นคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
					

1. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ รวมไปถึงก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัท
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจให้เหมาะสม
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก�ำกับดูแล
ปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง       โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก�ำหนด และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ
				คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด
5. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลั่นกรองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
6. ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  โดยมีเนื้อหาที่ส�ำคัญในการประชุมดังนี้
		1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานในบริษัทย่อย
2. การเตรียมความพร้อมในการคงอัตราส่วนเงินกองทุนให้เพียงพอ ตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
				การประกอบธุรกิจประกันภัย ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
3. การติดตามความคืบหน้าแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย และแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
4. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายในและแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามขอางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                               

							
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                   
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รายการระหว่างกัน
รายการที่ ส�ำคัญกับบุค คลหรือ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกั น สาหรั บ ปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และส�ำหรับ ปีสิ้น สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีการคิดตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกัน
ตามสัญญา โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ความจ�ำเป็น / ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ำรายการระหว่างกันในระหว่างปีของแต่ละปีมีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

เบี้ยประกันภัยรับ

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

1,030.98

953.54

ธุรกิจประกันชีวิต
บริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จาํ กัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

12.11

12.74

บริษทั ทีซซี ี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

6.94

2.69

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

6.18

13.08

บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

4.49

4.82

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

3.91

3.96

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

2.80

3.21

บริษทั บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

-

2.87

บริษทั บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

151.72

154.59

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

32.14

20.32

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

32.14

14.88

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

31.28

23.52

รายการที่เกิดจากการ
รับประกันชีวิตจาก
นิติบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวโยง ซึ่งได้แก่
การรับประกันชีวิตแบบ
กลุ่มจากบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
รวมถึงรับประกันชีวิต
จากกรรมการผูบ้ ริหาร
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็นต้น

ธุรกิจประกันภัย
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รายการทีเ่ กิดจากการ
รับประกันภัยจาก
นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยง
โดยจาํ นวนเบีย้ ประกัน
ส่วนใหญ่มาจาก
การรับประกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

27.25

17.17

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

23.29

3.58

บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

23.24

13.34

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

21.26

19.58

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

18.58

20.47

บริษัท แสงโสม จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

16.86

11.69

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

11.70

11.38

บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

9.90

10.42

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

9.80

11.37

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

2.22

2.97

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

0.65

0.11

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

582.52

574.77

จากบริษัทขนาดใหญ่
ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และ
บริษทั จาํ กัด ทีม่ กี รรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุใ้ หญ่
ร่วมกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

818.23

771.59

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

58.88

54.46

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

88.22

54.02

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

39.63

36.48

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

35.97

32.48

บริษัท น�ำรุ่งโรจน์ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

27.94

28.26

บริษัท ป้อมเจริญ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

26.28

27.77

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

23.87

23.25

บริษัท น�ำกิจการ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

21.92

22.20

บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

21.42

21.56

บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

21.33

21.16

บริษัท น�ำพลัง จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

21.20

21.08

บริษัท น�ำเมือง จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

19.47

20.13

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

412.10

408.75

3.50

4.07

รายได้จากสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษทั บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงิน
บริษัท น�้ำตาลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

2.44

2.91

บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.82

1.05

บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.24

0.10
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รายการที่เกิดจากการให้
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงเช่า
รถยนต์ตามสัญญาเช่า
ดําเนินงาน ซึ่งมีการเช่า
รถยนต์หลากหลาย
ประเภท เช่น รถบรรทุก
สาํ หรับขนส่งสินค้า
ประเภท เครื่องดื่ม
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
สาํ หรับผูบ้ ริหาร/พนักงาน
เป็นต้น

รายการที่เกิดจากการให้
บริษัท และบุคคลที่เกี่ยว
โยงเช่ารถยนต์แบบ
สัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายได้เงินปันผล

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

87.20

93.23

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

30.70

38.02

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช

กรรมการร่วมกัน

34.66

32.45

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วย
ลงทุนทางอ้อม

11.39

14.44

6.17

4.11

2.91

2.62

1.37

1.12

-

0.48

-

21.91

-

21.00

-

0.91

141.84

106.19

60.62

56.93

36.60

23.13

24.91

11.69

14.26

9.00

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรมเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
Frasers Hospitality Trust
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน
สตรัคชั่น จํากัด(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

รายได้จากการให้บริการอื่น
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

รายการที่เกิดจากการ
รับเงินปันผลจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้
และ/หรือตราสารทุนของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการเป็นที่
ปรึกษาด้านการเงินและ
การลงทุน

รายการที่เกิดจากการ
รับดอกเบี้ยจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้และ/
หรือตราสารทุนของ
บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

5.45

5.44

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

-

-

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

-

-

(7.86)

186.98

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

-

107.98

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

-

85.75

กรรมการร่วมกัน

-

16.21

-

0.43

-

0.15

-

(0.85)

(8.84)

(3.96)

0.98

(18.73)

38.68

28.65

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

กําไรจากการขายเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกร
รมเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจํากัด (มหาชน)
Frasers Hospitality Trust
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

รายได้อื่น

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

38.68

28.65

รายการที่เกิดจากกําไร
จากการขายเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้และ / หรือ
ตราสารทุนของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการเช่าพื้นที่
ค่าปรับจากสัญญาเช่า
ดําเนินงาน และอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

148.40

(89.38)

23.54

16.07

22.16

14.51

17.44

3.52

13.75

10.35

12.52

5.51

12.30

-

9.15

3.43

7.79

4.64

7.60

2.57

6.30

(229.39)

5.19

5.18

2.80

4.74

2.09

(8.01)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

1.01

11.23

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.76

2.03

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

4.00

64.24

ค่าสินไหมทดแทน
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ยูนิตี ้ ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์
จํากัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์
จํากัด
บริษัท เสริมสุขจํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

405.13

481.01

บริษัท ซาร่าอินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด

กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สําคัญของบริษัทย่อย

405.13

469.03

บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
จํากัด

กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สําคัญของบริษัทย่อย

-

11.98

90.23

111.91

ต้นทุนทางการเงิน
The Southeast Group International
Limited

กรรมการร่วมกัน
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จนถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
บริษัท สยามประชาคาร จํากัด
บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

90.23

111.91

22.57

47.88

-

27.44

17.95

19.82

4.62

0.62

รายการที่เกิดจากค่าจ้าง
และค่าบําเหน็จให้กับที่นํา
ส่งเบี้ยประกันวินาศภัย

ค่าธรรมเนียมสําหรับ
การคํ้าประกันกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน

มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานแก่บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน เช่น ค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าบริการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

206.27

321.06

บริษัท วัน แบงค็อก จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

54.66

70.94

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

33.03

26.82

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

9.53

15.64

บริษทั บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํ กัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

4.20

4.84

บริษทั ทีซซี ี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.42

14.80

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.36

-

Frasers Property Australia Pty
Limited

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.28

-

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

0.24

0.40

บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.24

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.10

0.58

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

0.08

0.11

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

(4.45)

(4.21)

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

107.58

191.14

ยอดคงเหลือของ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
จากการรับประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย
จากบุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
บริษัท ป้อมเจริญ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

31 ธ.ค. 62

81.38

78.36

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

10.26

12.41

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

7.91

7.30

4.03

3.50

3.46

3.06

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

2.27

2.44

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

53.45

49.64

21.60

24.86

13.16

16.24

4.30

5.85

4.14

2.77

6,433.71

5,668.73

1,887.36

1,901.72

1,345.17

872.54

1,328.27

1,052.89

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

725.42

567.80

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

503.53

626.54

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัท น�้ำตาลทิพย์กําแพงเพชร จํากัด
บริษัท น�้ำตาลทิพย์สุโขทัย จํากัด
บริษัท แก้วกรุงไทย จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกร
รมเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
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รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

ยอดคงเหลือของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าดําเนิน
งานที่เกิดจากการให้เช่า
รถยนต์แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินที่
เกิดจากการให้เช่า
รถยนต์แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลื อ ของเงิ น
ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง
เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Frasers Hospitality Trust
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

31 ธ.ค. 62

กรรมการร่วมกัน

403.60

379.90

ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

188.94

189.61

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

51.42

69.21

กรรมการร่วมกัน

-

8.52

14.41

-

14.41

-

38.65

61.23

17.68

18.86

8.33

5.93

4.61

4.97

ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

2.01

2.01

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

1.81

0.10

-

0.36

4.21

29.01

144.92

624.04

บริษัทร่วมค้า

สินทรัพย์อื่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกร
รมเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

เงินให้ก้ยืมระยะสั้น
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จํากัด

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

17.35

1.74

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์เซลล็อกซ์ จํากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

12.30

2.99

บริษัทย่อยมีการให้เงินกู้
ยืมแก่บริษัทร่วม

ยอดคงเหลือจากการให้
บริ ก ารเช่ าพื้ น ที่ ค ่ า ปรั บ
จากการจ่ายเงินล่าช้าจาก
สั ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งาน
ดอกเบี้ยค้างรับจากการ
ลงทุนและอืน่ ๆ กับบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ยอดคงเหลือของสํารอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่า
สินไหม
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีซซี ี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จาํ กัด
บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

หนี้สินอื่น

รายละเอียดรายการ

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

9.10

23.13

8.67

7.92

5.43

1.46

5.17

2.86

4.05

16.98

3.85

7.73

2.81

7.47

2.09

1.20

1.02

485.39

0.21

7.70

72.87

57.47

101.81

91.65

49.40

64.20

บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ จํากัด

กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สําคัญของบริษัทย่อย

The Southeast Group International
Limited

กรรมการร่วมกัน
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561)

42.59

17.96

บริษัท สยามประชาคาร จํากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

-

8.82

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้อมร่วมกัน

9.82

0.67

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
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ยอดคงเหลือของส�ำรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่าย ซึ่งเกิดจากการ
รับประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย
จากบริษัทและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือจากค่าใช้
จ่ายในการ ดําเนินงาน
และค่าธรรมเนียมค้าง
จ่าย กับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน
การเข้ า ท�ำรายการระหว่ า งกั น หรื อ รายการเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศหรือค�ำสั่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการท�ำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส่ มีความสมเหตุสมผลเพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการด�ำเนินธุรกิจปกติ   ไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
ให้กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคลภายนอก (Arms-Length Basis)
ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นางกุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน  พิบูลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมี นายวิชาญ อัศวรังสี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดโครงสร้างและกระบวนการท�ำงานที่เป็นระบบ การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเสนอข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญจากการตรวจสอบงบการเงิน การให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยผลจากการประชุมในแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบทุกครั้ง  สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาส และประจ�ำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการ
เงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี และการประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ค�ำอธิบาย การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบ
การเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้ว ให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความ
ส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมกับผู้บริหารเพื่อติดตามผลการแก้ไขป้องกันเพื่อให้การควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล
ส่วนการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�ำปี การปฏิบัติงานตาม
แผน ผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจ�ำปีของบริษัทย่อย การปฏิบัติ
ตามนโยบาย ระเบียบบริษัทที่ก�ำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลด
ข้อผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท
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3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก�ำกับดูแลและได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระส�ำคัญ ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สมเหตุผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย การก�ำกับดูแล และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้การก�ำกับดูแล
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายว่าบริษัท ได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563 โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติที่ประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในปี 2563 โดยผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จ�ำกั ด โดยนายโชคชั ย งามวุ ฒิ กุ ล ผู ้ ส อบ
บั ญ ชี รั บ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนื่อง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ การให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อ
ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

						
							

นางกุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

167

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติ
อยู่ในประเทศไทย   โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของประกาศ
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ
นักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง   ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
ก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม   และสามารถให้ความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

( นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี )
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การซื้อบริ ษทั ย่อยและส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
อนุพนั ธ์
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินอื่น
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
รายได้จากการลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเครื่ องมือทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุ้น
การบริ หารความเสี่ ยงและเครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ทรัพย์สินที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เครื อไทย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 315
อาคารอาคเนย์ ชั้นที่ 12 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ในเดือนตุลาคม 2563 โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ได้ถูกปรับ โดยครอบครัวสิ ริวฒั นภักดีได้ขายหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้ น
จานวน 562,207,942 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.75 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั ผลมัน่ คง
ธุรกิจ จากัด ร้อยละ 45.00 และบริ ษทั อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จากัด ร้อยละ 29.75 ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวสิ ริ
วัฒนภักดี โดยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออานาจการควบคุมบริ ษทั นโยบายการดาเนินธุรกิจ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกัน ชี วิต ประกันวินาศภัย บริ การให้
สิ นเชื่อแบบลีสซิ่งและเช่าซื้อ ให้สินเชื่อเงินกูย้ ืม และขายรถยนต์มือสอง
รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า บริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 17 และ 18

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ฯ (“สภาวิ ชาชี พ บัญ ชี ”) และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จประกันภัย
(“คปภ.”) เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข และระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ น และรายงานเกี่ ยวกับผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกันชี วิตและบริ ษทั ประกันภัย พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
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บริ ษทั ได้นาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น รวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและงบกระแสเงินสดรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เปรี ยบเทียบโดยการนาเสนอข้อมูลดังกล่าวสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ในกลุ่มซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
เสมือนว่าได้ดาเนินธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น (TFRS 9) รวมถึ งมาตรฐานและการตี ความมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั้ งแรกซึ่ งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบ
การเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อ
สมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(1)

การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซ่ ึงมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุดต่อจานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4 (ต) และ 22

4 (ป) และ 31

17

(2)

สัญญาเช่า
• การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
• กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า
หรื อไม่
• กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
• กลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรั พย์ที่ผูเ้ ป็ น
เจ้าของพึงได้รับให้กบั ผูเ้ ช่าหรื อไม่
การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้
• การขายสิ นค้าและบริ การหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึ กรายการแยก
จากกันได้หรื อไม่
• การขายสิ นค้าควรจะรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรื อ ควรจะรับรู ้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง
• ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั ทารายการนั้นมีลกั ษณะการเป็ น
ตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการหรื อไม่
การพิจารณาว่า เงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มบริ ษทั มี อิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญใน
กิจการที่กลุ่มบริ ษทั ลงทุนหรื อไม่

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่จะส่ งผลให้ต้องมีการปรั บปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในปี บัญชี
ถัดไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4(ต)
4(ช) 8 และ 9
4(ถ) 10 11 16 และ
40
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การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
การวัด มู ล ค่ า ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของเบี้ ย ประกัน ภัย ค้า งรั บ และลู ก หนี้ จากการ
ประกันภัยต่อ
การวัด มู ล ค่ าค่า เผื่อ ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าของลูก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า ดาเนิ นงาน
ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสั ญ ญาเช่ า การเงิ น เงิ น ให้ กู้ยื ม ลู ก หนี้ การค้า และ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวกับข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการกาหนดอัตราสู ญเสี ย
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15
19 และ 21
4(ท) 5
38
4(ป) และ 46

4(พ) และ 40

การวัดมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
การทดสอบการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การทดสอบการด้อ ยค่ าของค่ า ความนิ ย มเกี่ ย วกับ การใช้ข้อ สมมติ ที่ สาคัญ ในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนาผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับข้อสมมติสาคัญของความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยทรัพยากรและความน่ าจะ
เป็ นของมูลค่าความเสี ยหาย
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

หนีส้ ิ นจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วยสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและสารองประกันภัยสาหรับ
สัญญาประกันภัยระยะสั้น โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 25
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดข้ อสมมติของสารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ตามวิธีคานวณสารองประกันภัยแบบเบี้ย
ประกันภัยสุ ทธิโดยขึ้นอยูก่ บั ข้อสมมติได้แก่ อัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่คิดลดเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกัน ชี วิต และตามที่ ไ ด้รับการอนุ มัติ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จประกันภัย
ข้อสมมติเหล่านี้ถูกใช้สาหรับการคานวณหนี้สินดังกล่าวตลอดช่วงอายุสัญญา ซึ่งโดยทัว่ ไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยใช้อตั รามรณะตามตารางมรณะ
ไทยปี 2560 สาหรั บผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตที่ ถูกออกแบบและเสนอแก่ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดข้ อสมมติของสารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั กาหนดสารองค่ าสิ นไหมและค่าสิ น ไหมทดแทนค้างจ่ ายตามระเบี ยบของบริ ษทั และข้อ สมมติ ที่ใ ช้ใ นการ
ประมาณการหนี้สินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการเพียงพอและครอบคลุมหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
เท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
อย่างไรก็ตาม ในความไม่แน่นอนในการประมาณการหนี้สินสาหรับสิ นไหมทดแทนมีแนวโน้มว่าผลลัพท์สุดท้าย อาจจะมี
ผลแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญกับหนี้สินที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการหนี้สินถูกจัดทาขึ้น ณ วันที่รายงาน สาหรับค่าสิ นไหมทดแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนหักด้วย
จานวนเงินที่ได้ชาระแล้ว
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้หลายวิธีการทางสถิ ติในการจัดทาข้อสมมติ ที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการประมาณการค่า
สิ นไหมทดแทนทั้งหมดของธุรกิจประกันภัย เช่น
เทคนิค Chain-Ladder เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนในอดีต และการเลือกปั จจัยพัฒนาการค่า
สิ นไหมทดแทนที่ถกู ประมาณการซึ่งขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบในอดีตนี้ โดยปัจจัยพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนที่ถูกเลือกถูกนามาใช้
ในการสะสมข้อมูลสิ นไหมทดแทนสาหรับแต่ละปี อุบตั ิเหตุ ทั้งนี้วิธี Chain-Ladder มีความเหมาะสมเป็ นอย่างมากสาหรับปี
อุบตั ิเหตุเหล่านั้น และประเภทของธุรกิจที่มีรูปแบบการพัฒนาที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ
วิธี Bornhuetter-Ferguson ใช้การรวมกันของเกณฑ์อา้ งอิง หรื อประมาณการฐานตลาด และประมาณการจากประสบการณ์
สิ นไหมทดแทน ประมาณการในอดีตจะขึ้นอยูก่ บั การวัดมูลค่าของเบี้ยประกันภัย ประมาณการหลังจากนั้นขึ้นอยูก่ บั สิ นไหม
ทดแทนจ่ายหรื อสิ นไหมแทนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงาน ทั้งสองประมาณการจะถูกนามารวมกันโดยใช้สูตรซึ่งจะให้การ
ถ่วงน้ าหนักมากกว่าสาหรับประมาณการฐานประสบการณ์ตามระยะเวลาที่ผ่านไป โดยเทคนิ คนี้ถูกใช้ในสถานการณ์ ที่
ประสบการณ์สินไหมพัฒนาไม่เพียงพอต่อการประมาณการ (ปี อุบตั ิเหตุที่ผา่ นมา หรื อประเภทของธุรกิจใหม่)
ทั้งนี้ทางเลือกของผลลัพธ์ของแต่ละปี อุบตั ิเหตุของแต่ละประเภทของธุรกิจขึ้นอยูก่ บั การประเมินเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดใน
การสังเกตการพัฒนาสิ นไหมทดแทนในอดีต
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดสมมติฐานของสารองเบีย้ ประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าของสารองเบี้ยประกันภัยโดยขึ้นอยู่กบั จานวนที่สูงกว่าของสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ และสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดซึ่ง ณ วันที่รายงานสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ยงั คงสู งกว่า
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการคานวณสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 4 (ช)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
3

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิน ถึง
ค าชี้ แจง เรื่ อง การตี ค วามเงิ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น กองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์ หน่ วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานและหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานที่จด
ทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย และ TFRS 16 เป็ นครั้งแรก ผลกระทบของส่วนของผูถ้ ือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) เนื่องจาก:
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
การถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได้
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่น
องค์ประกอบอื่น
กาไรสะสม
ของส่วน
กาไรสะสม
ของส่วน
- ยังไม่ได้จดั สรร ของผูถ้ ือหุ้น - ยังไม่ได้จดั สรร
ของผูถ้ ือหุ้น
หมายเหตุ
(พันบาท)
5,914,661
(16,896,999)
62,446
(22,603,113)

ก(1)
ก(2)

ข

304,881
(12,847)
103,326
(80,872)
230
6,229,379

(296,786)
9,823
18,357
45,372
(17,120,233)

(460)
61,986

78,577
(15,715)
(22,540,251)

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบ
สะสมกับกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่
ปรั บปรุ งข้อมูลที่นาเสนอในปี 2562 และไม่นาข้อกาหนดเกี่ ย วกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและ
หนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และ
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และข้อ 4(ถ) ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 กาหนดการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) และมู ล ค่ ายุติ ธรรมผ่า นกาไรหรื อ ขาดทุน (FVTPL) โดยจัด ประเภทตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกกาหนดให้วดั มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนทั้งนี้เมื่อ
กาหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ TFRS 9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (TAS 105)
ค าชี้ แจง เรื่ อ ง การตี ค วามเงิ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของตราสารทุ น ส าหรั บ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจะรับรู ้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ย
จ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงการจัดประเภทการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงคาชี้ แจง เรื่ อง การ
ตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หน่วย
ลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้ง
ในประเทศไทยรวมถึ งการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินแต่ละ
ประเภทของกลุ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รวม
หนี้สินอนุพนั ธ์
รวม

200

55,223,809
161,679
55,385,488

งบกำรเงินรวม
การจัดประเภทตาม TFRS 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมมูลค่ายุติธรรม
ใช้การบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่าน
ราคาทุน
ป้องกัน
ผ่าน
กาไรขาดทุน
ตัดจาหน่าย
ความเสี่ยง
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-สุทธิ
(พันบาท)
4,644,226
49,263,341
1,332,661
174,198
6,575
174,198
4,644,226
49,269,916
1,332,661

322,666
322,666

194,070
194,070
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-

121,548
121,548

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์

234,000
103,047

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การจัดประเภทตาม TFRS 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมมูลค่ายุติธรรม
ใช้การบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่าน
ป้องกัน
ผ่าน
กาไรขาดทุน
ราคาทุน
ความเสี่ยง
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย
(พันบาท)
234,000
11,332
91,715
-

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตั้งใจจะถือตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดจานวน 30.47 ล้านบาท และ 234.00 ล้านบาท
ตามลาดับ เพื่อวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในระยะยาว กลุ่มบริ ษทั เลือกกาหนดให้เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทั้งนี้ ผลกาไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(2) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
TFRS 9 แนะน าวิ ธีก ารพิ จารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ต ที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น
ในขณะที่ เดิ มกลุ่มบริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ และการ
คาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปลี่ ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิ จนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย สิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เพิ่มขึ้น ดังนี้
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงิน
วัตถุประสงค์เฉพำะ
เฉพำะกิจกำร
(พันบาท)
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
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80,453
1,507
71,766
382,837
536,563

68,940
68,940
201

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงิน
วัตถุประสงค์เฉพำะ
เฉพำะกิจกำร
(พันบาท)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าที่รับรู้เพิ่มเติม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรั บ
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
- ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

9,823
3,022
549,408

68,940

กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะรับรู ้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2563
(3) อนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ตาม TFRS 9 อนุพนั ธ์ท้งั หมดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดให้อนุพนั ธ์บางรายการเป็ นอนุพนั ธ์ที่ถือไว้เพื่อการบริ หารความเสี่ ยงและเครื่ องมือทางการเงิน
ที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์บางส่วนเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงสาหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงที่เข้า
เงื่อนไข กลุ่มบริ ษทั มีการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงและรายการที่มี
การป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยง และวิธีการที่จะใช้ในการประเมิน
ความมีประสิ ทธิ ผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั ทาการประเมินความมีประสิ ทธิ ผล ณ
วันที่เริ่ มต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงได้แก่การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมไม่ได้กล่าวถึงข้อกาหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงและอนุพนั ธ์ที่ถือไว้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี่ ยง ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ รายการดังกล่ าวตามที่ ได้อ ธิ บายไว้ใ น
นโยบายการบัญชีในหมายเหตุขอ้ 4(ง.5)
ข. TFRS 16 สัญญาเช่ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เดิมกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่าจะรับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ หากสัญญา
ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นการเช่าและส่ วนที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามราคาขายที่
เป็ นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญา
เช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเสื่ อมราคา
ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี้
- ไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดภายใน 12 เดือน
- ใช้ขอ้ เท็จจริ งที่ทราบภายหลังในการกาหนดอายุสัญญาเช่า
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็ นสัญญาที่สร้างภาระหรื อไม่ เพื่อเป็ นทางเลือกในการทบทวนการ
ด้อยค่า และ
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
เฉพำะกิจกำร
(พันบาท)

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น

70,660
392
70,812
230
10

การวัดมูลค่ าหนี้สินตามสัญญาเช่ า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสาหรับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ร้ อยละต่ อปี )

27,797
28,257
(460)
-

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
เฉพำะกิจกำร
(พันบาท)
78,059
32,524
(4,032)
(2,015)
74,027
30,509
(1,522)
(2,252)
(1,693)
70,812
28,257
3.14%-3.73%

3.73%

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนงานที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ
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4

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย) ถูกโอนไป
ยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ือ
ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึงรวมถึงการรับรู ้จานวนส่วนได้
เสี ยที่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัด
มูลค่า ณ วันที่ซ้ือ กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้า
ของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุก
วันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมายค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจ
เกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าว
จะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูล
เพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของ
จานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการดังกล่าวผูซ้ ้ือ
ต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชี ของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสู งสุ ด ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุรกิจที่ถูกนามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่าย
รับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น รายการส่ วนเกินหรื อส่ วน
ขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ือดังกล่าวไป
ผลการดาเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบ
หรื อวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ด
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้ก ารควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิท ธิ ใ น
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดย
ถือเป็ นรายการในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่
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เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม หรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการ
งานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ใน
สิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึง
ต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงิน
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วม
และกิจการที่ถูกควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิ จการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน
ซึ่ งรวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวันที่บริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ การควบคุม หรื อการควบคุมร่ วม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การจาหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั
ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิ ม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งแสดงในมูลค่ายุติธรรม แปลงค่า
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี น้ นั แต่ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (2562: ตราสารทุนที่ถือ
ไว้ เผื่อขาย) (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่
ไปเข้ากาไรหรื อขาดทุน)
- การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
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รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึก ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปัน
ส่วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมีอิทธิ พลอย่าง
มีสาระสาคัญ หรื อการควบคุมร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้อง
ถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรขาดทุนจากการจาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กบั ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
(ง) เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
(1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้ การค้า ตราสารหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกเมื่ อมี การออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่ กลุ่มบริ ษทั มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่ อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกให้เงินลงทุน
ดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งการเลือกนี้สามารถเลือกได้
เป็ นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งรวมถึงสิ นทรัพย์
อนุพนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกาหนดใน
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนยั สาคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่ งเมื่อ
เลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ในระดับพอร์ ตโฟลิโอ เนื่องจากเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่
จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็ นข้อมูลที่นาเสนอให้แก่ผบู ้ ริ หาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารวมถึง
-

นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยรับตามสัญญา การดารงระดับอัตราดอกเบี้ย การจับคู่ระหว่างระยะเวลา
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง หรื อกระแสเงินสดออกที่คาดการณ์หรื อรับรู ้กระแส
เงินสดผ่านการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
-

วิธีการประเมินผลการดาเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจ) และ
กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผจู ้ ดั การเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่บริ หาร
จัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
ความถี่ ปริ มาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต

การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็ นการขายซึ่ ง
สอดคล้องกับการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า หรื อใช้ในการบริ หารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ นหรื อไม่
สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินต้นที่คา้ ง
ชาระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อกาหนด
ตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกาหนดตามสัญญา
ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ งอาจทาให้ไม่เข้าเงื่ อนไข ในการ
ประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
-
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เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที่กาหนด (เช่น สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบี้ย)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

สิ น ทรั พ ย์เหล่า นี้ วดั มู ลค่า ในภายหลังด้ว ยมูล ค่ายุติธ รรม ก าไรและขาดทุนสุ ทธิ
รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สาหรับอนุพนั ธ์ที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยงให้ดูหมาย
เหตุขอ้ 4(ง.6)

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย
กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ ารับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคานวณโดย
ใช้ วิ ธี อ ัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ก าไรและขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิอื่นรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่ อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กาไรและขาดทุน
สะสมที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้ใน
กาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไร
และขาดทุนสุ ทธิ อื่นรั บรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน

หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน หนี้ สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็ น
อนุพนั ธ์หรื อกาหนดให้วดั มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้สินทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่ายและกาไรและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (6) สาหรับหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความ
เสี่ ยง)
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(3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึง
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทาธุ รกรรมซึ่ งมีการโอนสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่
โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ กลุ่ม
บริ ษ ัท ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและกระแส เงิ น สดจากการ
เปลี่ ยนแปลงหนี้ สินมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ โดยรับรู ้ หนี้ สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อน
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
(รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(4) การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนสุ ทธิ ก็
ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระด้วย
จานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(5) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุ พนั ธ์น้ ันมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
หรื อป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณี ดงั กล่าวการรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจะขึ้นอยู่
กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ง.6))
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(6) การป้องกันความเสี่ยง
ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ถือเพื่อการบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่ได้จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อค้า ตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการบริ หารความเสี่ ยงถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบ
แสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้กาหนดตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อบริ หารความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยง
สาหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงที่เข้าเงื่อนไข ณ การเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้
จัดทาเอกสารอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงวัตถุประสงค์การจัดการความเสี่ ยง และกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการประเมินว่า
ความสัมพันธ์เป็ นไปตามข้อกาหนดความมีประสิ ทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทาการประเมิน
ทั้งเมื่อเริ่ มต้นป้องกันความเสี่ ยงและประเมินอย่างต่อเนื่อง ตราสารป้องกันความเสี่ ยงคาดว่าจะมีประสิ ทธิภาพสู งในการ
ชดเชยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสด ของรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยงในช่ วงเวลาที่
กาหนดให้มีการป้ องกันความเสี่ ยงและผลของการป้ องกันความเสี่ ย งแต่ละครั้ งนั้นอยู่ในช่ วงที่ กาหนดไว้ล่วงหน้า
สาหรั บการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดของรายการคาดการณ์ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาการประเมิ นว่า
รายการคาดการณ์มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งที่จะเกิดขึ้นหรื อไม่ และมีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุน
จากความผันผวนของกระแสเงินสด
การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม
เมื่อตราสารอนุพนั ธ์ถูกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงสาหรับป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ได้รับรู ้รายการแล้ว หรื อสัญญาผูกมัดที่ยงั ไม่ได้รับรู ้รายการที่อาจมีผลกระทบต่อกาไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพนั ธ์และมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเสี่ ยงที่ป้องกันของ
รายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยงจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
หากตราสารอนุพนั ธ์ป้องกันความเสี่ ยงหมดอายุหรื อขาย ถูกยกเลิก หรื อมีการใช้สิทธิ หรื อการป้องกันความเสี่ ยงไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์สาหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมอีกต่อไป การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิก
การปรับปรุ งใด ๆ จนถึงจุดที่การป้องกันความเสี่ ยงถูกยกเลิก สาหรับรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยงซึ่ งใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง การปรับปรุ งจะถูกตัดจาหน่ายเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการคานวณอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งของรายการตลอดอายุที่เหลืออยู่
การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
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เมื่อตราสารอนุพนั ธ์ได้รับการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงเพื่อป้องกันความผันผวนของกระแสเงินสด
จากความเสี่ ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ได้รับรู ้รายการแล้ว ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุน
ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และแสดงในเงินสารองสาหรับการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลของ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน จานวนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนเมื่อกระแสเงินสดที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยงกระทบต่อกาไร
หรื อขาดทุน และแสดงในรายการเดียวกันในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หากตราสารอนุ พนั ธ์ป้องกันความเสี่ ยงหมดอายุหรื อขาย ถูกยกเลิกหรื อมีการใช้สิทธิ หรื อการป้ องกันความเสี่ ยงไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์สาหรับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิ กใน
อนาคตทันที
ตราสารอนุพนั ธ์อื่นที่ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
หากตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้าและไม่ได้ถูกกาหนดไว้ในความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ ยงที่มีเป็ นไปตามเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุนในส่ วนของกาไรสุ ทธิ จากเครื่ องมือทาง
การเงินอื่น ๆ ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษัท ตั้ง ใจและสามารถถื อ จนครบก าหนดจัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้จน
ครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิ น
บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
เข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด
อนุพันธ์
อนุพนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย
ที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุพนั ธ์ที่ไม่เข้า
เงื่อนไขการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
อนุ พนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่ อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการทารายการดังกล่าวบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มลู ค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้
เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนทันที
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันที่รายงาน ราคาอ้างอิงเหล่านั้น
สามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ขอ้ กาหนดต่างๆ และ
วันสิ้ นสุ ดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ ยในท้องตลาดของเครื่ องมื อทางการเงินที่คล้ายคลึ งกัน ณ วันที่
รายงาน
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ
วันที่รายงาน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา
กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกาหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับ
ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ เรี ยก และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ที่จะครบกาหนดภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดใน
การเบิกใช้
(ฉ) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ออกสัญญาประกันชี วิตซึ่ งมีการโอนความเสี่ ยงด้านการรั บประกันภัย สัญญาเหล่านั้นถูกจัดประเภทเป็ น
ประกันภัย
สัญญาประกันภัยคือสัญญาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญจากผูเ้ อา
ประกันภัยโดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์อื่น หากเหตุการณ์ในอนาคตอัน
ไม่แน่ นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์อื่น
ทั้งนี้เมื่อสัญญาถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้วยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยเท่ากับเวลาที่เหลือของกรมธรรม์น้ นั ๆ
แม้ว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลาดังกล่าว
สัญญาลงทุนคือสัญญาที่ได้โอนความเสี่ ยงทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญ
กลุ่มบริ ษทั นิยามความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่มีนยั สาคัญว่าเป็ นโอกาสภายใต้สถานการณ์ใดๆที่การจ่ายผลประโยชน์ใน
กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยเมื่อเปรี ยบเทียบกับจ่ายผลประโยชน์หากไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นจะมี
จานวนเงินมากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาการแยกองค์ประกอบสัญญาประกันภัยเนื่องจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั กาหนดให้กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ เบี้ยประกันภัย เบี้ ยประกันภัยเอาต่อ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน และ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากผูเ้ อาประกันภัยต่อ ทั้งจานวนในกาไรหรื อ
ขาดทุน
(ช) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยค้ างรั บ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระเบี้ย การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระเบี้ยในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูก
ตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และสารองเบี้ยประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เป็ นหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสิ นไหม
ทดแทนตามสั ญ ญาที่ ค าดว่ า จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต และถู ก บัน ทึ ก เมื่ อ รั บ รู ้ เ บี้ ย ประกัน ภัย และถู ก ยกเลิ ก เมื่ อ เกิ ด รายการ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสิ นไหมทดแทน หนี้ สินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าโดยใช้ขอ้ สมมติซ่ ึ งได้คานึ งถึงความ
เหมาะสมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ และถูกคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยภายในของกลุ่มบริ ษทั โดย
ใช้วิธีคานวณสารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ โดยใช้ขอ้ สมมติคือ อัตรามรณะอัตราทุพพลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่
คิดลด ซึ่ งข้อสมมติดงั กล่าวได้ถูกจัดทาขึ้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตและตามที่ ได้รับการอนุ มตั ิจ ากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
จุดประสงค์ของสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายคือการครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดที่ตอ้ งชาระ
เกี่ยวกับสิ นไหมทดแทน สารองค่าสิ นไหมทดแทนคานวณโดยไม่มีการคิดลดกระแสเงินสด
สารองค่าสิ น ไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วยสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นและได้รับแจ้ง (Claim
incurred and reported) และสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้ง (Claim incurred but not reported - IBNR) รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนประเภทที่ไม่สามารถปันส่วนได้โดยตรง
(Unallocated loss adjusted expenses - ULAE) ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายถูกบันทึกตามเอกสารยืนยันมูลค่าสิ นไหมทดแทน
ที่ตอ้ งชาระ รายงานสารวจภัย หรื อประสบการณ์การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้ง
(IBNR) คานวณโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต แนวโน้มในปัจจุบนั รู ปแบบการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายจริ งสาหรับ
ทุกสายผลิ ตภัณฑ์และปั จจัยอื่นที่ อาจเกี่ ยวข้องกับจานวนที่ ต้องชาระโดยอ้างอิงจากจากหลักการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
สารองเบีย้ ประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด โดย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ถูกคานวณโดยใช้เบี้ยประกันภัยรับของสัญญาประกันภัยระยะสั้นการประกันภัย
กลุ่ม ตามรู ปแบบของความเสี่ ยงที่ได้รับประกันภัยหรื อตามระยะเวลาที่เหลือของแต่ละกรมธรรม์ โดยสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แสดงถึงสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดของเบี้ยประกันภัยรับ
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สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ สิ้นสุด
สารองความเสี่ ยงที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจานวนเงิ นที่บริ ษทั จัดสารองไว้เพื่อชดใช้สินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย กลุ่มบริ ษทั ใช้การประมาณการที่
ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเปรี ยบเที ยบมูลค่าของสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับสารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสารองความเสี่ ยงที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสารองความเสี่ ยงที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดในงบการเงิน
ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้ างจ่ าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายเป็ นสิ นไหมทดแทนและหนี้สินผลประโยชน์กบั ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยที่
เกี่ ยวข้องกับการเสี ยชี วิต การไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยก่ อนครบกาหนด เงิ นปั นผล การครบกาหนดของกรมธรรม์
ประกันภัยและผลประโยชน์อื่นและเงินฝากของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกั นภัย รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายแสดงในราคาทุน
หนีส้ ิ นอื่นตามกรมธรรม์ ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผูเ้ อาประกันภัย และเงินที่กลุ่มบริ ษทั
ต้องจ่ายให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยตามสัญญานอกเหนื อจากเงิ นที่ ต้องจ่ายตามเงื่ อนไขกรมธรรม์ประกัน ภัย หนี้ สินอื่นตาม
กรมธรรม์ประกันภัยแสดงในราคาทุน
รายได้ เบีย้ ประกันภัย
สัญญาประกันภัยระยะสั้น
รายได้เบี้ยประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกรมธรรม์เริ่ มมีผลบังคับ และแสดงมูลค่าก่อนเบี้ย
ประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบาเหน็จ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับ และการเปลี่ยนแปลง
ในสารองประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และถูกรับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนตลอดระยะเวลาความคุม้ ครอง และสัญญาประกันภัยมี
คุณสมบัติในเรื่ องการโอนความเสี่ ยง มิเช่นนั้นการบัญชีเงินฝากจะถูกนามาปฏิบตั ิ สาหรับรายการเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ
จะถูกบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งจากผูร้ ับเอาประกันภัยต่อ หรื อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายได้จากการรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยระยะสั้นสาหรับกรมธรรม์ส่วนของความคุม้ ครองที่เกิน
กว่า 1 ปี เป็ นเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้าโดยทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุ
การให้ความคุม้ ครอง
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สัญญาประกันชีวิตระยะยาว
เบี้ยประกันชีวิตปี แรกรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (หรื อได้รับชาระเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย
ได้รับการอนุมตั ิ) สาหรับเบี้ยประกันปี ต่อ รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อถึงกาหนดชาระเฉพาะเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตปี แรก และเบี้ยประกันปี ต่อแสดงมูลค่าก่อนเบี้ยประกันภัยเอาต่อ และ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
เบี้ยประกันรับล่วงหน้ายังไม่รับรู ้เป็ นรายได้จนกว่ากรมธรรม์น้ นั ถึงวันที่ครบกาหนดชาระ
รายได้ ค่าจ้ างและค่ าบาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ให้บริ การ
ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ ค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าใช้ จ่ายในการจัดการค่ าสิ นไหมทดแทน
ผลประโยชน์ จ่ า ยตามกรมธรรม์ ค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนประกอบด้ ว ย
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรงและจากการรั บประกันภัยต่อ ซึ่ งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการ
ปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นหรื อได้รับการอนุมตั ิ ในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับ
คืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
จะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั หรื อเมื่อครบกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทน
สู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้ง หรื อรายงาน
จากบริ ษทั เอาประกันต่อตามจานวนที่ได้รับแจ้ง
ค่ าซากและค่ าสิ นไหมรั บคืน
ค่าซากและค่าสิ นไหมรับคืนจะรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์อื่นสาหรับการรับคืนมูลค่าซาก จานวนที่ถูกรับรู ้คือจานวนเงินที่คาดว่าจะ
สามารถรับคืนได้อย่างสมเหตุสมผลจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั สาหรับการรับชาระค่าสิ นไหมรับคืน คือจานวนที่คาดว่า
จะได้รับคืนจากการดาเนินคดีกบั บุคคลที่สามที่ตอ้ งรับผิดชอบและบันทึกสุ ทธิ จากต้นทุนที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประเมินโดยใช้หลักการวิเคราะห์จากการรับคืนและการคาดการณ์การรับคืนเงินในอนาคตจาก
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บุคคลที่สาม
ค่ าจ้ างและค่ าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการหาประกันภัยเป็ นค่าจ้างและค่าบาเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเกิดขึ้น
รายการธุรกรรมเกี่ยวกับการประกันภัยต่ อ
รายการธุรกรรมเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ (Assumed) และการส่งต่อการประกันภัย (Ceded) ถือปฏิบตั ิทางการบัญชีและ
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เช่นเดียวกับรายการการประกันภัยโดยตรง การจัดให้มี
การประกันภัยต่อไม่ได้เป็ นการลดภาระของกลุ่มบริ ษทั จากภาระผูกพันโดยตรงที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
ลูกหนี้และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ คือสิ ทธิ ตามสัญญาสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยต่อ
ซึ่ งประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการอื่นๆ จากผูเ้ อาประกันภัยต่อ ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับการจัดอันดับเครดิตของบริ ษทั ประกันภัยต่อ
และประสบการณ์การรับชาระในอดีต
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าเจ้าหนี้คงเหลือที่ตอ้ งชาระแก่ผรู ้ ับประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ โดย
มูลค่าเจ้าหนี้คงเหลือของผูเ้ อาประกันภัยต่อ ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อออก และรายการเจ้าหนี้อื่นๆ จากการประกันภัย
ต่อออก
รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินเกี่ยวกับประกันภัยต่อจะแสดงหักกลบในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมี สิทธิ ต าม
กฎหมายในการนามาหักกลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อรับชาระรายการสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระ
รายการหนี้สินไปพร้อมกัน โดยการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อสอดคล้องกับการวัดมูลค่าของสัญญา
ประกันภัยนั้นๆ
เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ส่ วนแบ่งการเปลี่ยนแปลงในเงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ของผูเ้ อาประกันภัยต่อ รายได้
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ และค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากผูเ้ อาประกันภัยต่อ ถูก
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ตามรู ปแบบของบริ การประกันภัยต่อที่รับเมื่อเกิดรายการ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
จานวนที่คาดว่าจะได้รับจะถูกประเมินสาหรับการด้อยค่า ณ วันที่รายงาน โดยสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อจะถือว่าเกิด
การด้อยค่า ถ้ามีหลักฐานอย่างชัดเจนอันเป็ นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู ้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อ
เริ่ มแรก ทาให้กลุ่มบริ ษทั อาจจะไม่ ได้รับจ านวนเงิ นทั้งหมดตามเงื่ อนไขของสัญญา และผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ นจาก
เหตุการณ์ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจากผูร้ ับประกันภัยต่อสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ ิ น
สัญญาประกันภัยระยะสั้น
หนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้สัญญาประกันภัยระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรี ยบเทียบกับประมาณการที่ดีที่สุด
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
และค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งคานวณโดยวิธีการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนในอดีต และหากพบว่ามีจานวนที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ
สารองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หรื อค่าสิ นไหมทดแทน และถูกรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
สัญญาประกันชีวิตระยะยาว
หนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรี ยบเทียบประมาณการที่ดีที่สุดของ
กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ เ กิ ด จากสั ญ ญาโดยใช้ข้อ สมมติ ปั จ จุ บัน กับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น รวมส าหรั บ ส ารอง
ประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และหากพบว่ามีจานวนที่ คาดว่าไม่เพียงพอสารองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มใน
รายการสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และถูกรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สารองเพิ่มเติมสาหรับหนี้ สินส่ วนที่ไม่เพียงพอจะถูกบันทึก เมื่อสารองที่ถูกคานวณโดยใช้วิธีสารองประกันภัยแบบเบี้ย
ประกันภัยรวมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงานมากกว่าหนี้ สินที่ถูกคานวณโดยใช้วิธีสารองเบี้ย
ประกันแบบเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ
ทั้งนี้ ข้อสมมติที่ถูกใช้วิธีสารองเบี้ยประกันภัยรวมเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันชี วิต เรื่ อง การประเมิ นราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันชี วิต พ.ศ. 2554 ยกเว้นอัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดซึ่งบริ ษทั ได้ใช้อตั ราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง ณ ปัจจุบนั ที่ได้ปรับปรุ งแล้ว สาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการ
ทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามที่ได้ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทย
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ซ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าดาเนินงานและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานและลูกหนี้ อื่นวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
(ฌ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อและสัญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดคงค้าง รวมค่านายหน้าและต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกรอตัดบัญชี
สุ ทธิ จากดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และหักค่าด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญ)
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินเป็ นจานวนเท่ากับประมาณการผล
ขาดทุนโดยประมาณจากผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้โดยการวิเคราะห์ประเภทและการ
พิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบนั โดยลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกินกว่า 6 งวด จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากยอดเงิน
ต้นสุ ทธิหลังหักหลักประกันซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาตลาด และสาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระมากกว่า 6 งวด จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญโดยไม่หกั หลักประกัน ดังนี้
ยังไม่ครบกาหนดชาระและค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2 งวด ถึง 3 งวด
ค้างชาระ 4 งวด ถึง 6 งวด
ค้างชาระ 7 งวด ถึง 12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด ขึ้นไป

ร้อยละ 1
ร้อยละ 2
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

วิธีการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั แตกต่างไปจากวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี เรื่ อง
การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส าหรั บ ธุ รกิ จ สิ นเชื่ อเพื่ ออุปโภคและบริ โ ภค (Consumer Finance) วิธีปฏิ บัติทางการบัญ ชี
ดังกล่าวกาหนดให้กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเต็มจานวนสาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระค่างวดเกินกาหนดระยะเวลาการ
ชาระหนี้ 3 งวดขึ้นไป โดยไม่นาหลักประกันมาหักจากยอดหนี้ คงเหลื อ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาและเห็นว่า
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั มีอยู่
(ญ) ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้ อง
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้องแสดงด้วยภาระหนี้คงค้างหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ฎ) สินค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานถูกโอนเป็ นสิ นค้าคงเหลือเมื่อวันที่ได้หยุดการให้เช่าและถือไว้เพื่อขาย แสดงในราคา
ตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดงั กล่าวได้หยุดการให้เช่าหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือคานวณโดยใช้วิธีราคาเจาะจง
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณใน
การขาย
(ฏ) เงินให้ ก้ยู ืม
เงินให้กยู้ ืมแสดงด้วยภาระหนี้สินคงค้างหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562 : ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
(ฐ) ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้มาจากการรับชาระหนี้เงินกู้ การประมูลจากขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาล หรื อคาสั่งของเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ ทรัพย์สินรอการขายบันทึกในราคาทุน และภายหลังจะวัดด้วยมูลค่าที่ประเมินใหม่สุทธิ จากขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขายจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน เป็ นรถยนต์ซ่ ึ งยึดคืนจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้ตีราคาด้วย
จานวนที่ต่ากว่าระหว่างยอดลูกหนี้คงเหลือตามบัญชี สุทธิ หรื อราคาตลาดของรถยนต์ที่ยึดคืนมา ขาดทุนจากการลดมูลค่า
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้สิน) ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้
สิ นทรัพย์น้ นั ต่อไป สิ นทรัพย์ (หรื อส่วนประกอบของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับการจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
หรื อถื อไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของในครั้งแรกและผลกาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ฑ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อ จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 30 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
(ฒ) สิทธิการเช่ าที่ดิน
สิ ทธิการเช่าที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนของสิ ทธิ การเช่าประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นทุนการ
กูย้ ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมซึ่งกูม้ าโดยเฉพาะเพื่อใช้ในสิ ทธิการเช่ารวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จน
กระทั้งการพัฒนาสาเร็ จ
ค่าตัดจาหน่ายจะบันทึกเป็ นต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (งานระหว่างก่อสร้าง) ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่าซึ่งแสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
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(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินและอาคารที่
แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกาหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่มีอยูจ่ ริ ง ณ วันที่มี
การตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมที่คานวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ น ทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์
สาหรั บเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ ันให้ถือว่า
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แ ต่ละรายการที่ มี อายุการให้ประโยชน์ไ ม่เท่า กันต้อ งบันทึ กแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จานวน
เงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั ประเภท
เป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น ส่ วนอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่ าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่า
ปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั รา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็ นอิสระอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
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มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและรับรู ้ขาดทุนใน
กาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจานวนที่ ลดลงมากกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อน
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ส่ วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่าง
ระหว่างค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กบั ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกาไร
สะสม ในกรณี ที่มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายจะโอนโดยตรงไป
ยังกาไรสะสมและไม่รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน

20 - 94 ปี
3 - 10 ปี
3 - 12 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ด) สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม
ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม สาหรับเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงโดยจะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่
มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบ
แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการเช่า

3 และ 10 ปี
27.4 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ต) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั นาคา
นิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปัน
ส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ สาหรับ
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรั พย์มี
มูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวม
กับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิจากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่ า เว้นแต่สัญญาเช่ า
ดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ีสินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ ารวมถึ งค่าเช่ า คงที่หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่ าค้างรั บ ค่าเช่ าผันแปรที่ ข้ ึนอยู่กับดัชนี หรื ออัตรา และ
จานวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายังรวมถึงจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม สิ ทธิเลือกซื้อ สิ ทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ นึ อยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตราจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุ งบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนเงินที่คาดว่า
ต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมิน การใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลง
จนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการหนึ่ง
หรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กบั แต่ละ
ส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าช่วง กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกัน และพิจารณา
การจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอ้างอิงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่าหลัก หากสัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่า
ระยะสั้นที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการ กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ค่าเช่า ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็ น
ส่วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่า/รายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่า
เช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจานวนเงินลงทุนสุ ทธิ ของสัญญาเช่า ซึ่ งประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่า
และมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะ
ถูกปั นส่ วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของกลุ่มบริ ษทั ที่ได้จากเงินลงทุน
สุ ทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการตัดรายการและการด้อยค่าตาม TFRS 9 กับเงินลงทุนสุ ทธิตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุ
ข้อ 4(ถ)) กลุ่มบริ ษทั สอบทานมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันที่ประมาณการไว้ ซึ่ งใช้ในการคานวณเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่าอย่างสม่าเสมอ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
นั้นๆ ให้จ ัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น ส่ วนที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยท าสั ญญาเช่ า การเงิ นบันทึ ก เป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หัก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะ
หักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ภายใต้สัญญาเช่ าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานและค่าเช่ าจ่ายบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตาม
สัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของ
สัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบ
หรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมี การประเมิ นข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรั บสัญญาเช่ า และส่ วนที่เป็ น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะ
รับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั
(ถ) การด้ อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการอื่นและกิจการ
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ที่เกี่ยวข้องกัน) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมตั ิและไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ผลขาดทุน
ด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่กิจการ
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้
ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุ งปัจจัยที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี
ดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญาที่
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า เมื่อมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน ‘ระดับที่น่าลงทุน’
ซึ่งเป็ นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนดชาระมากกว่า
30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนยั สาคัญ
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ของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อ
กฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษท
ั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี้ย
เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชาระและอันดับความน่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดง
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนซึ่งเป็ นรายการเกี่ยวเนื่องกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนี้ที่ วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อย
ค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมถึ ง การที่ ลูกหนี้ ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ การผิดสัญญา เช่ น การค้างชาระเกิ นกว่า 90 วัน มี ความ
เป็ นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการกลับรายการการด้อย
ค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจที่สาคัญ
การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ขึ้นอยู่กบั แบบจาลองที่สลับซับซ้อนและชุด
ข้อมูลสมมติฐานหลายชุด การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญในการกาหนดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตและการพัฒนาโมเดลผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือกข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยัง
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเครดิตซึ่ งฝ่ ายบริ หารนามาพิจารณาร่ วมกับข้อมูลที่หลากหลายของ
คู่สัญญา ซึ่งมาจากทั้งภายในและภายนอก
การวัดมูลค่ า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นแสดงมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินสดที่ คาดว่าจะไม่ได้รับสาหรั บระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ คือ ส่ วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตลอดระยะเวลาตามสัญญาของตราสาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยปราศจากอคติดว้ ยจานวนเงินที่คานึงถึงความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ซึ่ ง
พิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
สาหรับพอร์ตการลงทุนที่มีสาระสาคัญ ประมาณการของจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับคานวณโดยคูณความน่าจะเป็ นที่
ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ (PD - Probability of default) กับร้อยละของความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้
ต่อยอดหนี้ (LGD - Loss given default) กับยอดหนี้หรื อประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ (EAD - Exposure at the
time of default)
สมมติ ฐ านเศรษฐกิ จ มหภาคที่ ค าดการณ์ ไ ว้ถู ก รวมอยู่ ใ น PD LGD และ EAD หากมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและหากมี
การระบุ ถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต สมมติ ฐ านเหล่ า นี้ ถูก ก าหนดโดยใช้ข้อ มู ล ที่ ส มเหตุ ส มผลและ
สนับสนุ นได้ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ ที่พฒ
ั นาขึ้นภายในและสมมติ ฐานที่ มีอยู่ภายนอก และสอดคล้องกับที่ ใช้ในการ
วางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน
สถานการณ์ ที่หลากหลายของสมมติ ฐ านเศรษฐกิ จมหภาคถูกรวบรวมไว้เป็ นช่ วงของผลลัพธ์ที่ มี ความเป็ นไปได้แ ละ
สมเหตุสมผลสาหรับพอร์ ตการลงทุนทั้งหมดที่มีสาระสาคัญ ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความ
เกี่ยวข้อง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การประมาณจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่มีหลักประกันนั้นควรคานึงถึงการคาดการณ์
จ านวนและจัง หวะเวลาของกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้รั บ จากการยึ ด หลักประกัน ที่ หักต้น ทุ น ของการได้ม าและการขาย
หลักประกัน โดยไม่คานึงว่าการยึดทรัพย์น้ นั เป็ นไปได้หรื อไม่
การประมาณจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ลาดับชั้นของการรั บรู้ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ชั้นที่ 1 สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (Performing)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู ้เริ่ มแรกเมื่อรับรู ้เครื่ องมือทางการเงิน และเป็ นตัวแทนของประมาณการจานวน
เงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับจากการผิดนัดชาระหนี้ที่น่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถูกพิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจนกระทัง่ เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินกลายเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต หากตราสารไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมาพิจารณา
บนหลักเกณฑ์ระยะเวลา 12 เดือน
ชั้นที่ 2 สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (Under-performing)
หากสิ นทรัพย์ทางการเงินประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (SICR - Significant increase in
credit risk) นับจากวันรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ประมาณการของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู ้จะเป็ นผลมา
จากความเป็ นไปได้ของทุกเหตุการณ์จากการผิดนัดชาระหนี้ตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระ ณ วันที่รายงาน กับ
ความเสี่ ยงดังกล่าว ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ความมีสาระสาคัญของการประเมินดังกล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจัยด้าน
ปริ มาณและปั จจัยด้านคุณภาพหลายปั จจัย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่คา้ งชาระ 30 วันหรื อเกินกว่านั้นแต่ยงั ไม่ใช่สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจะถูกประเมินว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต (Non-performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อค้างชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูก
พิจารณาเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อลูกหนี้มีความเป็ นไปได้ว่าจะไม่สามารถชาระคืนได้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หลักฐานที่แสดงว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลที่สังเกตได้จากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
- การประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญของลูกหนี้
- การละเมิดสัญญาเชิงปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อการค้างชาระ
- อยูร่ ะหว่างการยึดหลักประกันเพือ่ ชาระหนี้
- อยูร่ ะหว่างการฟ้องร้อง

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซึ่ งกิจการคาดว่าจะ
ได้รับโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของเครื่ องมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลักประกัน ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเมื่อเริ่ มแรก และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ก่อนการด้อยค่าด้านเครคิตจะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่ องมือทางการเงิน
เมื่อเงื่อนไขของสัญญาเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเสี่ ยงด้านเครดิตและไม่มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ในผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตในกาไร
หรื อขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยังไม่ได้ถูกตัดรายการ และไม่ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้าหรื อจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่ตอ้ งรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ สิ นทรัพย์เหล่านี้ได้รับการ
ประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
การตัดจาหน่ ายเครื่ องมือทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิตและการกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
เครื่ องมือทางการเงินที่มีลกั ษณะเป็ นตราสารหนี้ที่พิจารณาว่าไม่สามารถเรี ยกคืนได้ ส่วนของมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นจะถูกตัด
จาหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะ
ถูกตัดจาหน่ายหลังจากดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็ นทั้งหมดแล้วมีการประเมินแล้วว่าไม่มีความน่าจะเป็ นในการได้รับคืน
และได้พิจารณาถึงจานวนเงินที่สูญเสี ยแล้ว การได้รับคืนในภายหลังของจานวนเงินที่เคยตัดจาหน่ายจะนามาลดผลขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิตในกาไรหรื อขาดทุน
ในงวดถัดมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตลดลงและการลดลงนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังการรับรู ้การด้อยค่าด้านเครดิต เช่น การปรับปรุ งอันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ การกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าด้านเครดิตที่รับรู ้ก่อนหน้าให้รับรู ้โดยการปรับปรุ งกับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต จานวนเงินของการ
กลับรายการรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การปรั บปรุ งความเสี่ยงด้ านเครดิต
เมื่อเวลาผ่านพ้นไป เครื่ องมือทางการเงินที่เข้าสู่ ช้ นั ที่ 2 หรื อชั้นที่ 3 และมีการจัดประเภทใหม่กลับไปเป็ นชั้นที่ 1 สาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินชั้นที่ 2 สามารถปรับชั้นไปยังชั้นที่ 1 ได้เฉพาะเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
เมื่อเครื่ องมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เชิ งปริ ม าณ
เครื่ องมือทางการเงินจะถูกโอนกลับไปยังชั้นที่ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อไม่พบเงื่อนไขการปรับตามความน่าจะเป็ นที่ผลขาดทุน
ด้านเครดิตจะเกิดขึ้นเดิม ในกรณี ที่เครื่ องมือทางการเงินถูกปรับไปยังชั้นที่ 2 เนื่องจากการประเมินปัจจัยเชิงคุณภาพ ประเด็น
ที่นาไปสู่ การจัดประเภทใหม่จะต้องได้รับการแก้ไขที่เครื่ องมือทางการเงินนั้น จึงจะสามารถจัดประเภทใหม่เป็ นชั้นที่ 1
รวมถึงกรณี ที่มีขอ้ กาหนดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงินใหม่เป็ นชั้นที่ 1
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์หกั ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย คานวณโดยการ
หามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

236

66

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนี้ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
(ท) การด้ อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู ง
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุนในการขายแล้ว แต่มูลค่ าใดจะสู งกว่ า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของสิ น ทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้
สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่
ก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรั พย์อื่น จะพิจ ารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรั บปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า ตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ธ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มี
การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่าย
สุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางาน
พนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่
จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ
การให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
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ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ หาก
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทางานให้
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(น) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพัน ตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่เกิ ดขึ้นใน
ปัจจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีตอ่ หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(บ) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่ กลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถึ งได้ใ นวันดัง กล่ า ว มู ล ค่ า ยุติ ธรรมของหนี้ สิ นสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติตาม
ข้อกาหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอในจานวนที่เพียงพอซึ่ งสามารถ
ให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องกลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่มี
ความเกี่ยวข้องให้มากที่สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่า จะ
พิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผรู ้ ่ วมตลาดคานึงถึงในการกาหนดราคาของรายการ
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และ
สถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย
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หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทารายการ
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
แตกต่างจากราคาของการทารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้ อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่ งใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งตัดสิ นว่าไม่มี
นัยสาคัญต่อการวัดมูลค่า ทาให้เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทารายการ และรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ่ ึงจะรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุ ของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น แต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัดมูลค่ายุติ ธรรมที่ ใช้หลักฐาน
สนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุ ดลง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินกลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอ
ซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่
อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ป) รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตาม
ปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
สาหรับสัญญาที่ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะ
ไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืนสิ นค้า
ซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
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รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จของงาน ขั้นความสาเร็ จของงานประเมินโดย
ใช้วิธีการสารวจงานที่ได้ทาแล้ว/อัตราส่ วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ น ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้า ด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นค้าและบริ การแยกจากกัน หากสิ นค้า
และบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
จะถูกปั นส่ วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
(ผ) รายได้ อื่นๆ
รายได้ จากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงานจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ผลรวมของค่าเช่ารับตามสัญญาทั้งหมดโดยจะทยอยรับรู ้
โดยวิธีเส้นตรง (เป็ นรายเดือน) ตลอดอายุสัญญาเช่า ในกรณี ที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าภายหลังหมดสัญญาเช่ าเดิมจะรั บรู ้
รายได้ตามผลรวมของค่าเช่าใหม่ในสัญญาและทยอยรับรู ้โดยวิธีเส้นตรง (เป็ นรายเดือน) ตลอดอายุสัญญาเช่าใหม่
รายได้ จากสัญญาเช่ าซื ้อและสัญญาเช่ าการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นรายได้ตามงวดที่ถึงกาหนดชาระโดยใช้
วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รายได้ จากการขายสิ นทรั พย์ ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน (สิ นค้าคงเหลือ) รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ ง
โดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สาหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวน
ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น
รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
กาไรและขาดทุนจากการขายและเช่ ากลับคืน
หากการขายและเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กาไรจากการขายบันทึกเป็ นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ขาดทุนรับรู ้เข้างบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จทันที หากการขายและเช่ากลับคืน ถือเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน กาไรและขาดทุนในรายการซึ่ งราคาขายมีจานวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรม รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนเ ข้ากาไร
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หรื อขาดทุน หากราคาขายมีจานวนสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม รับรู ้จานวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็ นรายได้รอตัดบัญชีและตัด
จาหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่เช่า หากราคาขายมีจานวนต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุน
รับรู ้เข้ากาไรหรื อขาดทุนทันที
(ฝ) รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าใช้จ่าย
เริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้
เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
(พ) รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปั นผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปั นผลรับบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฟ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ภ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม
สัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
(ม) ค่าใช้ จ่าย
ค่ านายหน้ าและต้ นทุนทางตรงจากการให้ เช่ าซื ้อ
ต้นทุนทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อจะปั นส่ วนทยอยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และแสดงหักจาก
รายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัยอื่น ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนและค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน เป็ น
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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(ย) ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อ
สิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคาทุนตัด
จาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไป
คานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
(ร) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผู ้
ถือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และ
หนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไร
ขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการก าหนดมูล ค่าของภาษีเงิ นได้ ของปี ปั จจุบันและภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัทคานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรั บภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการ
ตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้ในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณา
จากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
(ล) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ้นสามัญ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(ว) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคลหรื อกิจการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ กลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุม
หรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อ
บุคคลหรื อกิจการนั้น
244
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ศ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เ กิ ดขึ้นจากส่ วนงานด าเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับ การปั น ส่ วนอย่ า ง
สมเหตุสมผล
5

กำรซื้อบริษัทย่อยและส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอำนำจควบคุม

5.1) การรวมธุรกิจกับบริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) (“INSURE”)
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เครื อไทย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “TGH”) ซึ่ งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23
มี นาคม 2563 มี มติ อนุ มัติ ให้บริ ษทั รถดี เด็ด ออโต้ จากัด (“RDD”) บริ ษทั ย่อยที่ TGH ถื อหุ้นเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนและชาระแล้ว ทาการเข้าทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) (“INSURE”) ดังนั้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ได้
ประกาศเจตนาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ (แบบ 247-3) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“SEC”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ SET”) และ INSURE
จุ ด ประสงค์ของการเสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์กิจ การคือ เพื่ อดาเนิ นแผนการขจัดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
interest) จากกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั มีการถือหุ้นในบริ ษทั จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน และเพื่อที่จะ
ทาตามกฏสาหรับแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และเพื่อเพิ่ม
ความโปร่ งใสต่อการดาเนินธุรกิจของประกันภัยและการเงินภายใต้ กลุ่ม TCC รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเสริ มสร้างความ
แข็งแกร่ งทางธุ รกิจประกันภัยให้กบั กลุ่ม TGH โดยการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายและเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดในธุรกิจ
ประกันภัยสาหรับรายย่อย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ INSURE และ TGH
เมื่ อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริ ษทั รถดี เด็ด ออโต้ จากัด (“RDD”) ได้ยื่นเรื่ องเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดของกิ จการใน
INSURE ต่ อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
INSURE โดยมีระยะเวลาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวตั้งแต่วนั ที่ 8 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีระยะเวลา
สาหรับปิ ดข้อเสนอซื้ อหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563 จนถึง 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่ งคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะไม่
สามารถเพิกถอนได้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (วันที่ซ้ื อกิจการ) RDD และบริ ษทั ได้มาซึ่ งการควบคุมใน INSURE เนื่องจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ จากัด และผูถ้ ือหุ้นรายย่อยได้ยอมรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จานวน 7,497,409 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 74.97 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INSURE เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (วันสุ ดท้ายของการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์) RDD ได้รับหุ้นจากของ INSURE จากการเข้าทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วเป็ นจานวน
7,506,358 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 75.06 โดย RDD ได้ชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้กบั ผูแ้ สดงเจตนาขายเป็ นจานวนเงิน
ทั้งหมด 262.72 ล้านบาทหรื อ 35 บาทต่อหุ้น
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเนื่ องจากบริ ษทั และ INSURE อยู่ภายใต้การควบคุมสู งสุ ด
โดยกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการชัว่ คราว งบการเงินรวม
ได้ถูกจัดทาขึ้นตามเกณฑ์รวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์สุทธิ และส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ดังกล่า วจะ
บันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีเสมื อนว่าเป็ นการรวมส่ วนได้เสี ย (similar to pooling of interests) บริ ษทั ได้นาเสนองบ
การเงินแสดงฐานะทางการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบโดยการนาเสนอข้อมู ล
ดังกล่าวสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษทั ในกลุ่มซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของ INSURE ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
มีมูลค่าทั้งหมด 70.68 ล้านบาท แสดงเป็ น “ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ” และรับรู ้โดยตรงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้นในงบการเงินรวม
รายละเอียดของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ได้รับจาก INSURE มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ำยุติธรรม
(พันบาท)
262,723
262,723

สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบกำรเงินรวม
(พันบาท)
55,031
29,706
2,058
173,047
2,138
383,889
139
570
122,812
13,012
193
29,059
44,055
(420,782)
(112,159)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
246
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(13,078)
(18,058)
(35,783)

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมสินทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม (ร้อยละ 24.94)
รวมสินทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ
บวก ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สิ่งตอบแทนที่โอนให้

255,849
(63,809)
192,040
70,683
262,723

5.2) การรวมธุรกิจกับ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TIC”)
(ก)

การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TIC ครั้งที่ 1
ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด (บุคคลที่ บริ ษทั อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“อาคเนย์”)
กาหนดให้เป็ นผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์) ได้เข้าทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ TIC โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 23,499,283 หุ้น และหุ้นบุริมสิ ทธิจานวน 717 หุ้น โดยชาระราคาเป็ นเงินสดในราคาหุ้นละ 34.24 บาท ผลจาก
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจ
เม้นท์ จากัด ซื้ อหุ้นสามัญจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่และรายย่อยอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 67.93 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TIC เป็ นผลให้บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด มีอานาจควบคุมใน TIC และสิ นทรัพย์
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจ ตามคานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ดังนั้น ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจของ TIC จะถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบ
แทนที่โอนให้ ซึ่ งรวมถึงการรับรู ้จานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูซ้ ้ื อ หักมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
ระบุได้มาและหนี้สินที่รับมา

(ข)

การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TIC เพือ่ การปรับโครงสร้ างของกลุ่มบริษัท
จากแผนการปรับโครงสร้างกิจการและแผนการดาเนินธุรกิจร่ วมกันระหว่ าง TIC และอาคเนย์ บริ ษทั ทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของ TIC โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของ TIC ในอัตรา
การแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIC ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั และ 1 หุ้นบุริมสิ ทธิ ของ TIC
ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั และภายหลังคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เสร็ จสิ้ น บริ ษทั ได้ดาเนินการยื่นขอนาหุ้น
สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแทนหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิ ทธิของ TIC ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันเดียวกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (วันสุ ดท้ายของการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์) บริ ษทั ได้รับหุ้น TIC จากการเข้าทาคา
เสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ว เป็ นจ านวน 21,957,646 หุ้ น คิ ด เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 93.44 โดยบริ ษ ัท ได้ชาระ
ค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็ นจานวน 21,957,646 หุ้น มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 751.83 ล้านบาท ให้กบั ผู ้
แสดงเจตนาขายตามคาเสนอซื้อ ดังนี้
1) ร้อยละ 67.93 จากบริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด (บริ ษัทใหญ่ ของ TIC)
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน TIC จากการตอบรับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด (บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด มีอานาจควบคุมใน TIC ตั้งแต่วนั ที่ 11
กรกฎาคม 2561) โดยได้ทาการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ TIC จานวน 15,962,860 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 67.93
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TIC กับหุ้นสามัญของบริ ษทั ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ
TIC ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั การแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน เนื่ องจากอยู่ภ ายใต้การควบคุมของกลุ่มผูถ้ ือหุ้นในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรวม
ธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการชัว่ คราว
ผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ TIC ณ วันที่เกิดรายการเฉพาะ
ส่ วนของบริ ษทั จานวนเงิ น 29.23 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนต่างจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบการเงินรวม
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาของ TIC มีดงั นี้
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หมายเหตุ
28

ตราสารทุนที่ออก (หุ้นสามัญ 15,962,860 หุ้น )

(พันบาท)
244,280
297,200
925,995
1,651,012
3,366
36,001
24,052
127,905
130,217

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
248

มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)
546,568
546,568
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(พันบาท)
(2,142,777)
(447,309)
(14,010)
(25,855)
(137,849)
672,228
(215,584)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (ร้อยละ 32.07)
บวก ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งก่อน
ของผูท้ ี่มีอานาจสูงสุด
บวก ส่ วนเกินของเงินลงทุนจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยเพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ
หัก ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สิ่งตอบแทนที่โอนให้

84,141
35,013
575,798
(29,230)
546,568

งบการเงินรวมได้ถูกจัดทาขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุ รกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์สุทธิ และ
ส่วนได้เสี ยของ TIC จะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีเสมือนว่าเป็ นการรวมส่วนได้เสี ย (similar to pooling of
interests) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการจัดทางบการเงินรวมย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มผูถ้ ือ
หุ้นในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันกับบริ ษทั มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
2) ร้อยละ 25.51 จากผูถ้ ือหุ้นรายย่อยของ TIC
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้มาซึ่ งส่ วนได้เสี ยใน TIC โดยได้ทาการแลกเปลี่ ยนหุ้นสามัญของ TIC
จานวน 5,994,786 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 25.51 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของ TIC กับ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIC ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ทาให้สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของในหุ้น TIC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.93 เป็ นร้อยละ 93.44
ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ TIC ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เท่ากับ 672.23 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงเป็ นจานวน 171.49 ล้านบาท ไปยัง
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของใน TIC
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายละเอียดการซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน TIC ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน TIC
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
หัก มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมใน TIC ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ส่ วนเกินของเงินลงทุนจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่ เติม
ในรำคำที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2562

2562
(พันบาท)
205,261
(171,485)
33,776

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน TIC มีดงั ต่อไปนี้

ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (ร้อยละ 67.93)
บวก ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นในส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนได้ เสียของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2562 (ร้ อยละ 93.44)

2562
(พันบาท)
575,798
171,485
747,283

5.3) การรับโอนกิจการทั้งหมดจากอาคเนย์
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผูถ้ ื อหุ้นมี มติ ให้รับโอนกิ จ การทั้งหมดจาก
อาคเนย์ (“ผูโ้ อน”) ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็ นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 ว่าด้วยเรื่ องการยกเว้นรัษฎากรสาหรับการโอนกิจการทั้งหมด
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 บริ ษทั เข้าทาสัญญาการโอนกิจการกับอาคเนย์ โดยบริ ษทั ตกลงรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ ง
ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพันและพนักงานทั้งหมดจากผูโ้ อน เป็ นมูลค่าเท่ากับ 2,396.89 ล้านบาท โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฏาคม 2562 (“วันที่รับโอนกิจการทั้งหมด”) และบริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนสาหรับการโอนกิจการ
ทั้งหมดให้กบั ผูโ้ อนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้กบั อาคเนย์จานวน 730,140,186 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 34.24 บาท เป็ น
จานวนเงินรวม 25,000 ล้านบาท โดยอาคเนย์ได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี
รายการดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เนื่องจากบริ ษทั และอาคเนย์อยูภ่ ายใต้การควบคุมสู งสุด
โดยกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการชัว่ คราว งบการเงิน
รวมได้ถูกจัดทาขึ้นตามเกณฑ์รวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์สุทธิ และส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั
250
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ดังกล่าวจะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีเสมื อนว่าเป็ นการรวมส่ วนได้เสี ย (similar to pooling of interests) ทั้งนี้
บริ ษทั ได้มีการจัดทางบการเงินรวมย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มผูถ้ ือหุ้นในลาดับสู งสุ ดกลุ่ม
เดียวกันมีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของอาคเนย์ ณ วันที่เกิดรายการจานวนเงิน
22,603.11 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนต่างจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบ
การเงิน
รายละเอียดของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์สุทธิที่
ได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของอาคเนย์มีรายละเอียดดังนี้
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หมายเหตุ
28

ตราสารทุนที่ออก (หุ้นสามัญ 730,140,186 หุ้น )

งบกำรเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้เงินลงทุน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้เงินลงทุน
เงินกูย้ ืม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(พันบาท)

4,807,511
1,010,620
1,782,895
4,905,521
802,291
367,160
357,821
52,701,436
108,088
263,899
1,426,689
501,962
15,654,956
414,329
35,057
2,454,281
(1,103,792)
(15,537,733)
(49,819,944)
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มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)
25,000,000
25,000,000
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
35,478
4,579,268
2,474,597
457
77,599
(4,678,978)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

(พันบาท)
(2,494,767)
(251,170)
(443,502)
(610,252)
(269,939)
(443,314)
(1,621,207)
14,998,896

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ
บวก ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
สิ่งตอบแทนที่โอนให้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(41,191)
(14,395)
(35,947)
2,396,888
22,603,112
25,000,000

การออกตราสารทุน
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้องจ่ายสาหรับหนี้สินมีดงั นี้

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ายุติธรรมถูกกาหนดโดยใช้วิธีการรวมมูลค่า
ของแต่ละธุรกิจ (Sum of the parts) ของธุรกิจหลัก
ในกลุ่มธุรกิจ โดยบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยหรื อประกันชีวิต ใช้หลักการประเมินวิธี
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริ ษทั ธุรกิจการเงินใช้
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) โดยอ้างอิงสมมติฐานจาก แผนการ
ลงทุน แผนการดาเนินงาน และข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม

•

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้
ที่มีนัยสำคัญ
อัตราคิดลดที่สะท้อนค่าความเสี่ยง
และอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
(อยูใ่ นช่วงระหว่างต่าสุด 9% ถึง
สูงสุด 11.5%)

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้นหาก
• อัตราคิดลดที่สะท้อนค่าความ
เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการต่าลง

สาหรั บมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย การเปลี่ ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ งหรื อหลายข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญซึ่ งใช้เป็ นข้อสมมติที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอาจส่ งผลกระทบดังต่อไปนี้ การคานวณ
ผลกระทบเหล่านี้ทาโดยการวัดมูลค่าจากการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้การประมาณการอันเป็ นทางเลือกของข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่ งอาจพิจารณาโดยผูม้ ีส่วนร่ วมในตลาดเพื่อกาหนดราคาของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างสมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จะไม่ถูกนามาพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญภายในข้อสมมติทางเลือกที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
252
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
6

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 และ 18 บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจกำร/บุคคล

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั ผลมัน่ คงธุรกิจ จากัด
บริ ษทั อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด
บริ ษทั น้ าตาลทิพย์สุโขทัย จากัด
บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โออิชิกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.ซี.ซี . คอมเมอร์เชียล พร็ อพเพอร์ต้ ี
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล คอลเล็คชัน่ จากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
บริ ษทั ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ จากัด
บริ ษทั คริ สตอลลา จากัด
บริ ษทั ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด
บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จากัด
Frasers Centrepoint Limited
บริ ษทั เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด
บริ ษทั นากิจการ จากัด
บริ ษทั นานคร จากัด
บริ ษทั นาธุรกิจ จากัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชำติ
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิ จกรรมต่าง ๆ ของกิ จการไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของกลุ่มบริ ษ ัท
(ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ 45.00%
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ 31.40%
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกิจกำร/บุคคล

บริ ษทั นาพลัง จากัด
บริ ษทั นาเมือง จากัด
บริ ษทั นายุค จากัด
บริ ษทั นารุ่ งโรจน์ จากัด
บริ ษทั ป้อมกิจ จากัด
บริ ษทั ป้อมคลัง จากัด
บริ ษทั ป้อมเจริ ญ จากัด
บริ ษทั ป้อมโชค จากัด
บริ ษทั ป้อมทิพย์ (2012) จากัด
บริ ษทั ป้อมนคร จากัด
บริ ษทั ป้อมบูรพา จากัด
บริ ษทั ป้อมพลัง จากัด
บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สยามประชาคาร จากัด
The Southeast Group International Limited

บริ ษทั ซาร่ า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
จากัด
บริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ต้ ี โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทคอน
อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด”)
บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอน
สตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
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ประเทศที่
ลักษณะควำมสัมพันธ์
จัดตั้ง/
สัญชำติ
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
หมู่เกาะ กรรมการร่ วมกัน
บริ ติช
เวอร์จิ้น
ไทย
กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญของ
บริ ษทั ย่อย
ไทย
กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญของ
บริ ษทั ย่อย
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุ้นทางอ้อมร่ วมกัน

ไทย

กรรมการร่ วมกัน

ไทย

กรรมการร่ วมกัน

ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมถือ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกิจกำร/บุคคล

อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี (เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน”)
Frasers Hospitality Trust
อาคเนย์ร่วมทุน

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชำติ
ไทย

สิ งคโปร์
ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์

หน่วยลงทุนทางอ้อม
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร

เบี้ยประกันภัยรับ
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการให้บริ การอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ซื้อสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
ค่าเช่าจ่าย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
และอัตราที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
รายได้จากการให้บริ การอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
บริษัทร่ วม
เบี้ยประกันภัยรับ
ดอกเบี้ยรับ
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
การเงิน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการให้บริ การอื่น
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทน
256

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2563
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม
2563
-

-

58

30
36

4,800
201,999
674,589
14,351

1,800
95,451
150,000
5,945

-

-

33,744
3,773
1,239
38,756

18,283
1,233
698
20,214

196,702
16,794
6,756
220,252

180,553
6,402
6,165
193,120

1,030,978
818,233

953,544
771,593

-

-

3,504
87,196
141,841
(7,856)
38,678
148,400

4,067
93,235
21,912
106,187
186,978
28,649
(89,377)

-

2,739
-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2563
2562
(พันบาท)
481,014
111,907
90,229
26,743
47,880
-

งบกำรเงินรวม
2563
405,131
90,229
22,571

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
2563
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

62
210,650
210,712
(4,446)
206,266

325,275
325,275
(4,213)
321,062

-

-

233

4,001

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

81,382

78,359

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าการเงิน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

21,603

24,859

-

-

6,433,715

5,668,727

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
2563
บริ ษทั ร่ วม
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

2562
บริ ษทั ร่ วม

อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

ณ วันที่
1 มกราคม

3.70

-

อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

ณ วันที่
1 มกราคม

-

14,700

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
อัตรำ
ดอกเบีย้
ณ วันที่
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น 31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )
2563
บริ ษทั ย่อย
2.47 - 2.70
รวม

258

14,700
14,700

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น

(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ลดลง

14,412

-

-

-

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)
-

14,412
14,412
14,412

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(14,700)

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น

4,048,000
4,048,000

4,703,412
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รับโอนกิจการ
(พันบาท)
-

ลดลง

(5,798,000)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2,953,412
2,953,412
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำ
ดอกเบีย้
ณ วันที่
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น 31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )
2562
บริ ษทั ย่อย
3.35 - 4.50
รวม

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะ
ยาว
2563
บริ ษทั ย่อย
รวม

อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

2562
บริ ษทั ย่อย
รวม

2.18 - 3.75

3.75 - 5.00

สินทรัพย์อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น

-

6,625,000

รับโอนกิจการ
(พันบาท)
2,993,000

ลดลง

(5,570,000)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

4,048,000
4,048,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิม่ ขึ้น

1,586,268
1,586,268

4,000,000

-

-

งบกำรเงินรวม
2563

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

38,652
38,652
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รับโอนกิจการ
(พันบาท)
-

1,586,268
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
61,232
61,232

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(54,300)

5,531,968
5,531,968

-

1,586,268
1,586,268

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
38,729
38,729

72,638
72,638
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่ าย - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2563

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

144,915

งบกำรเงินรวม
2563

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

101,814
101,814

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
624,035
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
91,649
91,649

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
563
42,592
43,155

294
17,962
18,256

สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดไม่มีหลักประกันกับบริ ษทั ย่อย
หลายแห่งเป็ นจานวน 2,953.41 ล้านบาท ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต้งั แต่ร้อยละ 2.47 ถึงร้อยละ 2.70 ต่อปี
และมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี และเมื่อทวงถาม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ัทได้ท าสั ญญาเงิ นให้ กู้ยื มระยะยาวกับบริ ษ ัทย่อยหลายแห่ ง เป็ นจ านวน 5,531.97 ล้านบาท
สัญญาเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต้งั แต่ร้อยละ 2.18 ถึงร้อยละ 3.75 ต่อปี และมีกาหนดจ่ายชาระคืนภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี
สัญญาเช่ าพืน้ ที่สานักงานและบริการ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งทาสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานและบริ การกับบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เช่าพื้นที่สานักงาน
และบริ การ สัญญามีกาหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
260
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สัญญาการให้ บริการงานสนับสนุน
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้บริ การงานสนับสนุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีกาหนดระยะเวลา 6 เดือน เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา
สิทธิการเช่ าที่ดิน
ในระหว่ างปี 2562 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ระยะยาวกับ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นจานวน 2 สัญญา โดยสัญญาฉบับแรกมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่
31 สิ งหาคม 2592 สัญญาเช่าที่ดินฉบับที่สองมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2592 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2622 ทั้งนี้ใน
ระหว่างเดือน กันยายน 2562 บริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่าเช่าล่วงหน้าทั้งจานวนของค่าสิ ทธิ การใช้ที่ดินเป็ นจานวน 1,364.85 ล้าน
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

งบกำรเงินรวม
2563
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายใน
อนาคตทั้ ง สิ้ น ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ด าเนินงาน
ที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

-

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

14,055
33,730
47,785

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

7,340
12,788
20,128
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนด
ระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น
กาหนดระยะเวลา
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
8

10,229

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
9,784

33

13

3,144,154

4,587,550

28,612

61,706

20,000
581,035
3,755,418

337,790
4,935,124

28,645

61,719

เบีย้ ประกันภัยค้ำงรับ

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี (กลับรายการ)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

6

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
210,712
325,275
1,409,187
1,483,231
1,619,899
1,808,506
(144,137)
(166,010)
1,475,762
1,642,496
(21,873)

(62,287)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์อายุของเบี้ยประกันภัยค้างรับ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

106,812

171,874

30,129
68,410
(214)
6,533
(958)
210,712
(4,446)
206,266

37,421
107,384
62
5,276
3,258
325,275
(4,213)
321,062

1,026,559

1,002,953

110,071
76,144
25,545
67,173
103,695
1,409,187
(139,691)
1,269,496
1,475,762

157,214
81,606
25,551
76,528
139,379
1,483,231
(161,797)
1,321,434
1,642,496

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่ อแก่ผเู ้ อาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมี
ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

93
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผูเ้ อาประกัน ตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยเบี้ยที่เกินกว่ากาหนดชาระ กลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการติดตามหรื อ
ดาเนินการตามกฎหมายเป็ นกรณี ไป
ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ ยประกันชี วิต คือ 31 วัน และ 90 วัน นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระ สาหรั บกรมธรรม์ประเภท
รายบุคคลและกลุ่ม ตามลาดับ
สาหรับเบี้ยประกันชีวิตค้างรับรายบุคคล ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่บริ ษทั ผ่อนผันให้แก่ลูกค้า เบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูก
ชาระโดยอัตโนมัติจากการอนุมตั ิให้กยู้ ืมกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่าว
9

ลูกหนีจ้ ำกกำรประกันภัยต่ อ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
912,783
788,858
5
5
912,788
788,863
(31,634)
(87,117)
881,154
701,746

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

(55,483)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี (กลับรายการ)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์อายุของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)

กิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 1 ปี
ภายใน 1 ปี ถึง 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
10

345,583

398,863

336,139
196,108
34,953
912,783
(31,634)
881,149

273,448
37,387
79,160
788,858
(87,117)
701,741

ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ ำดำเนินงำน

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

6

95

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

2563

2562

(พันบาท)
81,382
364,577
445,959
(1,507)
444,452

78,359
270,317
348,676
(1,507)
347,169
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน มีดงั นี้

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

2563

2562

(พันบาท)
70,030

69,827

10,446
906
81,382

8,192
340
78,359

288,306

254,821

63,655
5,875
5,765
976
364,577
(1,507)
363,070
444,452

13,349
2,133
14
270,317
(1,507)
268,810
347,169

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
11

ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ ำซื้อและสัญญำเช่ ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2563
ส่วนที่ครบ ส่วนที่ครบ ส่วนที่ครบ ส่วนที่ครบ
ส่วนที่ครบ กาหนดชาระ กาหนดชาระ กาหนดชาระ กาหนดชาระ ส่วนที่ครบ
กาหนดชาระ หลังจากหนึ่งปี หลังจากสองปี หลังจากสามปี หลังจากสี่ ปี กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี แต่ไม่เกินสามปี แต่ไม่เกินสี่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี
(พันบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
162,467
35,353
21,881
6,407
2,130
655
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
189,783
578,146
328,189
916
170
352,250
613,499
350,070
7,323
2,300
655
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
1,882
411
254
74
25
8
354,132
613,910
350,324
7,397
2,325
663
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
(141,404)
(87,504)
(15,061)
(1,248)
(407)
(125)
รวม
212,728
526,406
335,263
6,149
1,918
538
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
(59,566)
(12,994)
(8,043)
(2,355)
(783)
(241)
สุ ทธิ
153,162
513,412
327,220
3,794
1,135
297

97

รวม
228,893
1,097,204
1,326,097
2,654
1,328,751
(245,749)
1,083,002
(83,982)
999,020
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนที่ครบ
กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

214,434
9,049
2,034
225,517
(27,727)
197,790
(46,236)
151,554

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2562
ส่วนที่ครบ
กาหนดชาระ
ส่วนที่ครบ
หลังจากหนึ่งปี
กาหนดชาระ
แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(พันบาท)
157,154
1,229
23,795
1,494
12
182,443
1,241
(22,415)
(140)
160,028
1,101
(33,951)
(266)
126,077
835

รวม
372,817
32,844
3,540
409,201
(50,282)
358,919
(80,453)
278,466

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
3,529
-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

หมายเหตุ

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

6
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งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
26,439
(4,836)
21,603

32,844
(7,985)
24,859
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ

กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สุ ทธิ

99

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
1,240,764

154,855

44,343
6,660
3,145
4,746
1,299,658

115,650
5,565
18,225
78,522
372,817

2,654
1,302,312
(240,913)
1,061,399
(83,982)
977,417

3,540
376,357
(42,297)
334,060
(80,453)
253,607

999,020

278,466
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบนั
ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า มีดงั นี้

ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ที่ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ที่ครบกาหนดชาระหลังจากห้าปี
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้ นตำม
สัญญำเช่ ำซื้อและสัญญำเช่ ำกำรเงิน
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งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
มูลค่าปัจจุบนั ของ
มูลค่าปัจจุบนั ของ
ผลรวมของ
จานวนเงินขั้นต่า
ผลรวมของ
จานวนเงินขั้นต่า
เงินลงทุนขั้นต้น ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่าย เงินลงทุนขั้นต้น ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่า
ตามสัญญาเช่า
ตามสัญญาเช่า
ตามสัญญาเช่า
(พันบาท)
352,250
210,846
223,483
195,756
973,192
655
1,326,097
2,654
1,328,751
(245,749)
1,083,002
(83,982)
999,020

100

868,972
530
1,080,348
2,654
1,083,002

180,949
1,229
405,661
3,540
409,201
(50,282)
358,919
(80,453)
278,466

158,534
1,089
355,379
3,540
358,919
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
12

สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี้
ตราสารหนี้ ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม
2563

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จาหน่าย
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ในประเทศ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวมตรำสำรหนีท้ ี่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ในประเทศ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวมตรำสำรหนีท้ ี่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมตรำสำรหนีท้ ี่วัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรหนี้

(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม

250,400
3,039,009
337,200
3,626,609
285,213
3,911,822

254,111
3,271,159
386,552
3,911,822

21,067,950
15,458,901
1,817,350
38,344,201
2,210,106
40,554,307

22,383,397
16,135,304
2,035,606
40,554,307

(24,078)

(24,078)

1,179,095
(524)
1,178,571

1,179,095
(524)
1,178,571

45,644,700

45,644,700

-

3,911,822

-

40,554,307
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Stage 1)
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรู ้ในกาไร
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
40,554,307
40,554,307

(24,078)
(24,078)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หมายเหตุ 3)

ตราสารหนี้
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ในประเทศ
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
รวม
บวก ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวมตรำสำรหนี้

272

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่า
จาหน่าย
ยุติธรรม
(พันบาท)
17,958,380
17,436,146
10,048
119,532
1,332,661
36,856,767
2,352,233
39,209,000

19,106,573
18,633,770
10,388
125,608
1,332,661
39,209,000
-

39,209,000
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
13

สินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรทุน
ตราสารทุน ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

ราคาทุน
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
บวก ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวมตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินตรำสำรทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

มูลค่า
ยุติธรรม
ราคาทุน
(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม

10,307,782
1,980,731
6,087
12,294,600
(87,024)

10,144,011
2,031,253
32,312
12,207,576
-

234,000
234,000
-

234,000
234,000
-

12,207,576
12,207,576

12,207,576
12,207,576

234,000
234,000

234,000
234,000

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หมายเหตุ 3)
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

ตราสารทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตรำสำรทุน

6,710,351
9,270,059
105,579
16,085,989
(71,180)
16,014,809

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
(พันบาท)
302,940
302,940
(68,940)
234,000
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม

มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวมตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรื อขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

274

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินปันผลรับ
ระหว่ำงปี
มูลค่ำยุติธรรม
(พันบาท)

เงินปันผลรับ
ระหว่ำงปี

10,144,011
2,031,253
32,312

554,894
57,789
5,400

234,000
-

5,400
-

12,207,576

618,083

234,000

5,400

104

14

รวม

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์

ประเภทของสัญญา

ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงิน
ลงทุนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

105

จานวน
สัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนุพนั ธ์ที่ไม่ ได้ นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมาปฏิบตั ิใช้ ประกอบด้วย

อนุพนั ธ์

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

-

จานวนเงินตาม
สัญญา

4
4

สิ นทรัพย์
(พันบาท)

-

หนี้สิน

งบกำรเงินรวม
2563
ราคาตามบัญชี/
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

4
4

กาไรจากการ
ปรับมูลค่า
ยุติธรรมตราสาร
อนุพนั ธ์
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สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
รวม

ประเภทของสัญญา

106

ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินกูย้ ืมที่เป็ นเงิน
บาท

วัตถุประสงค์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนุพนั ธ์นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมาปฏิบตั ิใช้ ประกอบด้วย

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,895,642
2,056,245
1,600,000
5,551,887

15
4
40

จานวนเงิน
ตามสัญญา

21

จานวน
สัญญา

69,951

-

69,951

สิ นทรัพย์
(พันบาท)

24,518
209,170

183,454

1,198

หนี้สิน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

งบกำรเงินรวม
2563
ราคาตามบัญชี/

(722)
(5,777)

(4,955)

(100)

ขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่า
ยุติธรรมตราสาร
อนุพนั ธ์

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
รวม

ประเภทของสัญญา

วัตถุประสงค์

107

ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินกูย้ ืมที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินกูย้ ืมที่เป็ น
เงินบาท

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2,487,132
7,455,620
2,056,245
1,600,000
13,598,997

11
15
4
59

จานวนเงิน
ตามสัญญา

29

จานวน
สัญญา

161,679

27

426

161,226

25,240
322,666

145,147

151,404

875

ราคาตามบัญชี/
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2562

(12,705)
(156,613)

(93,362)

(149,975)

99,429

กาไร (ขาดทุน)จาก
การปรับมูลค่า
ยุติธรรมตราสาร
อนุพนั ธ์
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ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินกูย้ ืมที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
6

จานวน
สัญญา

5,532,910

-

103,047

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
ราคาตามบัญชี/
จานวนเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ตามสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
(พันบาท)
(61,856)

108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่งสาหรับเงินกูย้ ืมเป็ นจานวน 1,600.00 ล้านบาท (2562: 1,600.00 ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่งสาหรับเงินลงทุนเผื่อขายในหุ้นกูเ้ ป็ นจานวน 2,056.25 ล้านบาท (2562: 2,056.25 ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน (2562: 26,318.16 ล้ านเยน หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 7,455.62 ล้ านบาท และ
19,675.16 ล้ านเยน หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 5,532.91 ล้ านบาท ตามลาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินหลายแห่งสาหรับเงินลงทุนเผื่อขายในหุ้นกูเ้ ป็ นจานวน 59.94 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่าเงินบาทเป็ นจานวน 1,895.64 ล้านบาท (2562: 77.94 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 2,487.13 ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์

วัตถุประสงค์

ประเภทของสัญญา

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15

สินค้ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
314,673
224,971
(60,412)
(37,974)
254,261
186,997

ยานพาหนะ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมในบัญชี
ต้นทุนจากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)
รวมสุ ทธิ
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1,065,847
22,438
1,088,285

599,751
(15,060)
584,691
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
16

เงินให้ กู้ยืม

งบกำรเงินรวม
2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น - สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวส่ วนที่ถงึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวส่ วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หัก ค่ าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
เงินให้ ก้ยู ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน

280

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

6

14,412
192,985
207,397
(146,077)
61,320

229,000
229,000
(146,077)
82,923

2,953,412
2,953,412
2,953,412

4,048,000
4,048,000
4,048,000

6

25,852

47,002

258,600
-

1,412,568
-

25,852

47,002

258,600

1,412,568

212,575
212,575
(387)
212,188

713,700
713,700
713,700

5,273,368
5,273,368
5,273,368

173,700
173,700
173,700

575,399

716,983

-

6
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

เงินให้ ก้ยู ืมโดยมีทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินต้นสาหรับเงินให้กยู้ ืมโดยมี
ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

425,620
(240,029)
185,591

419,440
(236,760)
182,680

-

-

รวมเงินให้ ก้ยู ืม

1,060,350

1,743,288

8,485,380

5,634,268

3,656

(7,231)

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรับปี (กลับรายการ)

111
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์อายุของเงินให้กยู้ ืม มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
2563
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

14,412
14,412

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

8,485,380
8,485,380

5,634,268
5,634,268

989,716

1,560,560

-

-

5,600
437,115

10,895
5,753
14,474
534,443

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(386,493)
1,045,938

(382,837)
1,743,288

-

-

เงินให้ ก้ยู ืม - สุ ทธิ

1,060,350

1,743,288

8,485,380

5,634,268

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดไม่มีหลักประกันกับ
คู่คา้ หลายแห่ งของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจานวน 192.99 ล้านบาท (2562: 229 ล้ านบาท) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมี
อัตราดอกเบี้ย MOR ลบร้อยละ 1.65 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.225 ต่อปี (2562: MOR ลบร้ อยละ 1.65 ต่ อปี )
และมีกาหนดชาระคืนสู งสุ ดไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวจานวน 146.08 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม (2562: 146.08 ล้ านบาท)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะยาวชนิดมีหลักประกันกับบริ ษทั แห่งหนึ่งที่เป็ น
คู่คา้ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจานวน 186.72 ล้านบาท (2562: 666.70 ล้ านบาท) เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 4 ถึงร้ อยละ 10 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระคืนภายใน 13 ปี โดยผูก้ ูย้ ืมต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามสัญญาและดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน เป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่ผเู ้ อาประกัน โดยให้กูใ้ นวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของ
กรมธรรม์และคิดดอกเบี้ ยในช่วงระหว่างอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการอนุ มัติจ าก
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กยู้ ืมระยะยาวอื่นรวมเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีบคุ คลค้ าประกันคิดดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
อัตราร้อยละ 4.36 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 5.28 ต่ อปี )
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
17

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

งบกำรเงินรวม
2563
บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำรร่ วมค้ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับโอนกิจการทั้งหมด
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,400
(6,400)
-

6,400
(6,400)
-

-

-

6,400
-

6,400

-

-

(6,400)
-

(6,400)
-

รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับโอนกิจการทั้งหมด
ส่วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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ให้บริ การ
สนับสนุน
ธุรกิจประกัน

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ไทย

กิจการจัดตั้ง

10.00

2562

10.00

49.00

(ร้ อยละ)

49.00

2563

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ

64,000

100,000

2563

64,000

100,000

2562

ทุนชาระแล้ว

18,687

6,400

12,287

2563

ราคาทุน

115

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

รวม

การร่ วมค้า
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (สปป. ลาว) ธุรกิจประกันภัย

บริษัทร่ วม
บริ ษทั บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่

งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

18,687

6,400

12,287

-

-

-

-

-

-

มูลค่าตามวิธีส่วนได้
เสีย
2562
2563
2562
(พันบาท)

-

-

-

2563

-

-

-

2562

เงินปันผลรับ
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10.00

10.00

64,000

64,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

6,400
6,400

2563

ราคาทุน

6,400
6,400

2562

(6,400)
(6,400)

(6,400)
(6,400)

การด้อยค่า
2563
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

ราคาทุน-สุทธิ
2563
2562

-

-
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-

เงินปันผลรับ
2563
2562

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยบางแห่ง สาหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในบริ ษทั เหล่านั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมจากข้อมูลทางการเงินล่าสุ ดที่ยงั ไม่รับรู ้จานวน 53.23 ล้านบาท และ 3.92 ล้านบาท ตามลาดับ (2562 : 21.21 ล้ านบาท และ 5.11
ล้ านบาท ตามลาดับ)

การร่ วมค้า
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (สปป. ลาว)
รวม

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)
3,226,677
56,700
752,080
2,474,597
3,283,377
3,226,677

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
รับโอนกิจการทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เซ็นทริ คส์ คอนซัลติ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศไทย ร้อยละ 67.00
ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วจานวน 6.7 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั รถดีเด็ต ออโต้ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชาระ
แล้ว ได้ทาการเข้าซื้ อหุ้นของบริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 75.06 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วจานวน
7,506,358 หุ้น (หมายเหตุ 5)
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั อาคเนย์ มันนี่ จากัด (เดิม บริ ษทั เอสอีจี แคปปิ ตอล จากัด) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้ง
ในประเทศไทย ร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วจานวน 50.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ลงทุนบริ ษทั อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศไทย ร้อยละ
100.00 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วจานวน 0.25 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชาระ
ค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ 2.5 บาท)
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ TIC โดยบริ ษทั ได้ทาการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ TIC จานวน
21,957,646 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 93.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TIC (หมายเหตุ 5)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของอาคเนย์ทาให้บริ ษทั ได้รับโอนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทั้งหมดของอาคเนย์จานวน 2,474.60 ล้านบาท (หมายเหตุ 5)
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บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด รับประกันชีวิต ประกัน
(มหาชน)
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
และประกันสุ ขภาพ
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด รับประกันวินาศภัย
(มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด
รับประกันวินาศภัย
(มหาชน)
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
ให้บริ การเช่ารถ
เพื่อดาเนินงานและการ
ให้สินเชื่อเช่าซื้อ
บริ ษทั เอเชียติ๊กเฮ้าส์ จากัด
ให้เช่าและพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ทีซีซี พริ วิเลจ การ์ด จากัด บริ การซื้อสิ นค้าผ่าน
บัตรเครดิตในกลุ่ม
บริ ษทั
บริ ษทั ศูนย์วิชาการอาคเนย์
บริ การรับเป็ นที่ปรึ กษา
จากัด
และสถานฝึ กอบรม
Southeast Advisory Pte. Ltd.
บริ หารจัดการและ
ให้คาปรึ กษา
บริ ษทั อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่
ที่ปรึ กษาการลงทุน
จากัด
บริ ษทั รถดีเด็ดออโต้จากัด
ให้ บริ การเช่ า
ยานพาหนะและขาย
ยานพาหนะ

ลักษณะธุรกิจ
99.97
97.33
93.44
100.00
100.00
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สิ งคโปร์

ไทย

ไทย

100.00

100.00

100.00

100.00

99.98

100.00

100.00

93.44

97.33

250

5,000

-

250

100

5,523

200,000

235,000

500,000
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250

5,000

-

250

100

5,523

200,000

235,000

500,000

2,200,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

99.97 2,200,000

ประเทศที่ สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ดาเนินธุรกิจ
2563
2562
(ร้ อยละ)

250

5,000

-

250

100

55

325,999

751,830

437,994

1,704,849

250

5,000

-

250

100

55

325,999

751,830

437,994

1,704,849

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
2563
2562

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2563
2562
(พันบาท)

250

5,000

-

250

100

55

325,999

751,830

437,994

1,704,849

250

5,000

-

250

100

55

325,999

751,830

437,994

1,704,849

ราคาทุน-สุ ทธิ
2563
2562

-

-

140,243

-

-

-

100,000

10,979

-

423,367

-

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

\

รวม

พัฒ นาเทคโนโลยี
ในการทาประกัน
บริ ษทั อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ต้ ี
ให้ เช่ าและพัฒ นา
จากัด
อสั งหาริ มทรัพ ย์
บริ ษทั อาคเนย์ มันนี่ จากัด (เดิม ให้ กู้ยืมและให้ความ
บริ ษทั เอสอีจี แคปปิ ตอล
ช่ วยเหลื อด้านการเงิ น
จากัด)
บริ ษทั เซ็นทริ คส์ คอนซัลติ้ง
ให้ บริ การคาปรึ กษา
จากัด
ด้านการบริ หาร

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั เอส โซฟิ น จากัด

ลักษณะธุรกิจ
99.98
100.00
100.00
67.00

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

100
250
50,000
10,000

100.00
-
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-

-

250

100

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

99.98

ประเทศที่ สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ดาเนินธุรกิจ
2563
2562
(ร้ อยละ)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,283,377

6,700

50,000

250

100

3,226,677

-

-

250

100

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
2563
2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2563
2562
(พันบาท)

3,283,377

6,700

50,000

250

100

3,226,677

-

-

250

100

ราคาทุน-สุ ทธิ
2563
2562

674,589

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ถือหุ้นผ่ านทางบริ ษัท รถดีเด็ต ออ
โต้ จากัด
บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั อาคเนย์ มันนี่ รี เทล จากัด
(เดิม บริ ษทั เอสอีจี มันนี่ จากัด)

ถือหุ้นผ่ านทางบริ ษัท อาคเนย์ มันนี่
จากัด (เดิม บริ ษัท เอสอีจี แคปปิ ตอล
จากัด)

บริษัทย่ อยทางอ้ อม
ถือหุ้นผ่ านทางบริ ษัท อาคเนย์
แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั โปรการาจ จากัด (เดิม
บริ ษทั สิ นบัวหลวง ลีซซิ่ง จากัด)
บริ ษทั โปรเช็กเกอร์ จากัด (เดิม
บริ ษทั สิ นบัวหลวง แคปปิ ตอล
จากัด)
บริ ษทั คอนเซพแลนด์ 5 จากัด
ถือหุ้นผ่ านทางบริ ษัท เอเชีย
ติ๊กเฮ้ าส์ จากัด
บริ ษทั แคปปิ ตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง
จากัด

รับประกันวินาศภัย

ไทย
75.06

-

-

99.99

99.99

ไทย

ลงทุนในบริ ษทั
ในเครื อ

100.00

99.99

99.99

ไทย

อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

ไทย

ให้บริ การสิ นเชื่อ (เดิม
ให้กยู้ ืมและเพื่อ
ช่วยเหลือด้านการเงิน)

99.99

99.99

ไทย

ให้เช่ารถยนต์และ
ให้บริ การสิ นเชื่อ
รับจ้างให้บริ การรับ
แจ้งอุบตั ิเหตุ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ดาเนินธุรกิจ
2563
2562
(ร้ อยละ)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

100,000

50,000

100

180,000

100,000

200,000

120

100,000

-

100

180,000

100,000

200,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

-

-

-

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
2563
2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2563
2562
(พันบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ราคาทุน-สุ ทธิ
2563
2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000

82,000

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
19

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอนจากสิ ทธิการเช่าที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 1 มกรำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

20

20

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง
(พันบาท)

รวม

442,844
-

226,532
247
-

4,030
7,583

669,376
4,277
7,583

442,844
442,844

226,779
226,779

11,613
6,373
22,747
40,733

681,236
6,373
22,747
710,356

15,995
-

147,155
9,038

-

163,150
9,038

15,995
15,995

156,193
9,054
165,247

-

172,188
9,054
181,242

426,849

79,377

-

506,226

426,849
426,849

70,586
61,532

121

11,613
40,733

509,048
529,114
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนเงินที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุ งรักษา
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีรายได้ค่าเช่า
จานวนเงินขั้นต่าที่จะได้ รับในอนาคตจากสัญญาให้ เช่ าดาเนินงาน
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

4,371

10,292

887

506

261
261

9,143
50,445
4,848
64,436

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 1,078.35 ล้านบาท
(2562: 812.53 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจานวน 477.38 ล้านบาท (2562: 486.43 ล้ านบาท)
ได้จดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 24)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจา
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์
ข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่
การลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสังเกตได้
สังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและกำรวัดมูลค่ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ที่มีนัยสำคัญ
ยุติธรรม
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด –
ราคาซื้อขายของที่ดินเปรี ยบเทียบที่
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
วิธีคะแนนคุณภาพถ่วงน้ าหนัก
คล้ายคลึงกัน
(ลดลง) หาก
• อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่
ประมาณการไว้สูงขึ้น (ลดลง)
การคิดลดกระแสเงินสด –
• อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าใน
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
รู ปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณาถึง
ตลาดที่ประมาณการไว้
(ลดลง) หาก
• อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
(ร้อยละ 3.5)
ประมาณการไว้สูงขึ้น (ลดลง)
ที่ได้จากทรัพย์สิน โดยคานึงถึงการ • ระยะเวลาที่เลิกเช่า (8 ปี )
• อัตราการครอบครอง
• ระยะยาวที่เลิกเช่าสั้นลง (ยาวขึ้น)
เพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าที่คาดไว้
(ร้อยละ 82)
• อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระยะเวลาที่เลิกเช่า อัตราการ
• อัตราคิดลดที่ปรับความเสี่ ยงแล้ว • อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ ยงต่าลง
ครอบครอง
(ร้อยละ 10)
(สู งขึ้น)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
20

สิทธิกำรเช่ ำที่ดิน
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด โอนไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หมายเหตุ

19

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
1,357,267
1,364,850
(22,747)
1,334,520

(7,583)
1,357,267

ในระหว่ างปี 2562 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ท าสั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น ระยะยาวกับ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นจานวน 2 สัญญา โดยสัญญาฉบับแรกมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่
31 สิ งหาคม 2592 สัญญาเช่าที่ดินฉบับที่สองมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2592 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2622 ทั้งนี้ใน
ระหว่างเดือน กันยายน 2562 บริ ษทั ย่อยจ่ายชาระค่าเช่าล่วงหน้าทั้งจานวนของค่าสิ ทธิ การใช้ที่ดินเป็ นจานวน 1,364.85 ล้าน
บาท
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21

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

1,090,716
(101,714)
31,562
(34,256)
986,308
570
3,974
990,852

2,658,831
152,816
2,811,647

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

3,084,320
(687,610)
310,470
(48,349)
-

ที่ดิน

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

125

466,232
15,221
(8,747)
472,706

487,191
21,395
10,591
(52,945)
428,973
4,058
73,824
(40)
506,815

374,059
60,659
360
(6,105)

16,557,397
3,062,594
(3,131,609)
(11,346)
16,477,036

14,751,620
2,584,781
(773,528)
(5,476)

156
1,203
3,674
5,033

1,191
3,421
(4,456)
-

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
ระหว่างติดตั้ง
(พันบาท)

21,097,897
3,083,646
156,790
(3,054,111)
(20,133)
21,264,089

19,789,097
1,880,932
342,032
(849,638)
(64,526)

รวม
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ค่าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
1 มกรำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ที่ดิน

374,795
69,240
(22,244)
(41,217)
380,574
29,942
410,516

-

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

-

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

126

386,354
28,400
(133)
(8,652)
405,969

408,877
30,163
133
(106)
(52,713)
172,492
49,044
6,494
(40)
227,990

136,256
48,047
(6,259)
(5,552)

3,937,788
1,590,355
(1,056,715)
15,761
4,487,189

2,866,353
1,352,567
(279,323)
(1,809)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
(พันบาท)

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

4,877,208
1,697,741
(133)
(1,050,221)
7,069
5,531,664

3,786,281
1,500,017
133
(307,932)
(101,291)

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
1 มกรำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2,811,647
2,811,647

2,658,831
2,658,831

3,084,320
3,084,320

ที่ดิน

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

580,336
580,336

605,734
605,734

715,921
715,921

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

127

66,275
462
66,737

79,289
589
79,878

76,923
1,391
78,314

256,941
21,885
278,826

253,499
2,982
256,481

237,803
237,803

11,395,843
594,003
11,989,846

12,051,042
568,567
12,619,609

11,478,927
406,340
11,885,267

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
(พันบาท)

5,033
5,033

156
156

1,191
1,191

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

15,116,075
616,350
15,732,425

15,648,551
572,138
16,220,689

15,595,085
407,731
16,002,816

รวม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ดินและอาคารได้รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่
ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 340.77 ล้านบาท (2562: 291.59 ล้ านบาท)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรั พย์ที่มีไว้ให้เช่ าตามสัญ ญาเช่ าด าเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั มูลค่าสุ ทธิ ต ามบัญ ชี จ านวน
8,613.30 ล้านบาท (2562: 8,696.61 ล้ านบาท) ได้จ ดจ านองเพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
(ดูหมายเหตุขอ้ 24)
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกทุก 3 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินราคา
ครั้งล่าสุ ด ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กาหนด ผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ซึ่ งมีลกั ษณะทัว่ ไปอันพึงจะมี
ข้อมูลราคาซื้ อขายเปรี ยบเทียบจากทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุ ทธิ สาหรับอาคารซึ่งมี
ลัก ษณะเฉพาะเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ กลุ่ ม บริ ษ ัท ส่ วนเกิ น ทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พย์สุ ทธิ จากภาษี เงิ นได้ถู กบันทึ กใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาในส่วนที่เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ทวั่ ไป สรุ ปได้ดงั นี้

(ก)สาขา
ที่ดิน
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)
อาคาร
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)

(ข)สานักงานใหญ่
ที่ดิน
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)
298

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่อข้อสมมติฐานเปลี่ยน

2563

2562

3,188 – 650,000

3,188 – 650,000

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
(วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)

800 - 8,000

800 - 8,000

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
(วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุ ทธิ
หรื อวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)

2,000,000

2,000,000

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
(วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

อาคาร
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)

2563

2562

26,373

26,373

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่อข้อสมมติฐานเปลี่ยน
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
(วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุ ทธิ
หรื อวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)

มูล ค่า ยุติธ รรมดัง กล่า วเป็ นมู ล ค่า ยุติธ รรมของที่ดิน และอาคารที่มี ก ารประเมิน ราคาครั้ ง ล่า สุ ด ในปี 2563 สุ ท ธิ ด ว้ ย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมที่คานวณถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
22

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ในฐานะผู้เช่ า
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)

26,467
6,711
13,344
46,522

2,381
22,941
6,006
31,328

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 10.33 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั เช่าคลังสิ นค้าและโรงงานหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 1 - 29 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาค่าเช่ากาหนดชาระเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั เช่ ายานพาหนะและเครื่ องถ่ายเอกสารเป็ นเวลา 2 - 5 ปี โดยเงื่ อนไขในการจ่ายชาระเป็ น
เงื่อนไขปกติทว่ั ไปสาหรับในประเทศไทย
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)
33,988
275
34,263

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การจ่ายชาระคงที่
การจ่ายชาระผันแปร
รวม

300
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิ กลุ่มบริ ษทั ในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหนึ่งปี ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบตั ิ กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณารวมสิ ทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็ นสิ ทธิ ที่ให้ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกโดยผูใ้ ห้เช่า
ไม่มีสิทธิ ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั จะประเมินตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ใน
การขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ และกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ หากมีเหตุการณ์สาคัญหรื อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสาคัญซึ่ งอยู่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
งบกำรเงินรวม
2563
2562

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
- ยานพาหนะ
- ซอฟต์แวร์
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า

22,537
3,629
5,059
13,578
3,946
901

-

2,381
5,675
1,496
1,092
286
-

-

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั มีจานวน 271.60 ล้านบาท และ 12.31 ล้านบาท ตามลาดับ

131

301

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
23

สินทรัพย์อื่น

งบกำรเงินรวม
2563
ภาษีอากร
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าสิ นไหมเรี ยกคืน - สุ ทธิ
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินวางไว้สาหรับโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี
ลูกหนี้บริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ
อื่น ๆ
รวม

302

687,763
436,705
362,149
226,702
35,706
59,587

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
863,524
431,430
356,905
412,493
79,127
62,195

133,231

30,881

83,804
189,054
2,214,701

29,192
90,368
2,356,115
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
7,238
104,207
3,296
3,986
118,727

10,164
57,428
612
17,209
85,413
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
24

หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้

งบกำรเงินรวม
2563
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ าการเงิน)
รวมหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ าการเงิน)
รวมหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

10,619,000

10,340,007

8,189,000

50,000

60,000

10,669,000

10,400,007

8,189,000

2,325,347

2,080,189

-

-

-

5,852,604
5,852,604

-

-

-

-

184,471

260,249

-

-

13,178,818

12,740,445

8,189,000

3,496,198

3,642,299

-

-

246,165

327,618

-

-

3,742,363

3,969,917

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ยซึ่ งไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่
31 ธันวาคม ได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม
2563
ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

12,994,347
3,496,198
16,490,545

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2563
2562
(พันบาท)
12,480,196
8,189,000
5,852,604
3,642,299
16,122,495
8,189,000
5,852,604

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้

สินทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
สิ ทธิในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
รวม

19
21

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
477,377
486,430
8,631,303
8,696,611
393,362
626,452
9,502,042
9,809,493

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินหลายฉบับที่ออกให้กบั สถาบันการเงินต่างประเทศ
แห่งหนึ่งโดยมีวงเงินจานวน 21,145 ล้านบาท (2562: 7,250 ล้ านบาท) และมีการเบิกถอนเงินกูย้ ืมเป็ นจานวน 8,189 ล้านบาท
(2019: 20,025.16 ล้ านเยน หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 5,852.60 ล้ านบาท) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต้ งั แต่
ร้อยละ 1.77 ถึงร้อยละ 2.05 ต่อปี (2562: อัตราดอกเบีย้ LIBOR บวกร้ อยละ 0.01 ถึงร้ อยละ 0.1 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระคืน
ภายใน 6 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อยังมิได้เบิกจานวนเงินรวม 12,955.76 ล้านบาท (2562: 1,397.40 ล้ านบาท)
304
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งมี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นเป็ นตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น หลายฉบั บ ที่ อ อกให้ กั บ
สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งจานวน 2,430 ล้านบาท (2562: 2,630 ล้ านบาท) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ต้ งั แต่ ร้อยละ 2.54 ถึงร้อยละ 2.62 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 3.37 ถึงร้ อยละ 3.62 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
(2562: 1 เดือน ถึง 3 เดือน)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ท าสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น กับ บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง จ านวน 50 ล้านบาท
(2562: 60 ล้ านบาท) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 2.00 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระคืน
ภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีวงเงิน
จานวน 300 ล้านบาท (2562: 300 ล้ านบาท) และมีการเบิกถอนเงินกูย้ ืมเป็ นจานวน 93 ล้านบาท (2562: 123 ล้ านบาท) เงิน
กูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต้ งั แต่ร้อยละ 3.73 ถึงร้อยละ 3.51 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 3.47 ถึงร้ อยละ 3.51 ต่ อปี ) และมี
กาหนดชาระคืนระหว่างปี 2563 ถึง 2568 (2562: ปี 2562 ถึง 2564) เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่งและสาขาของ
สถาบันการเงินในต่างประเทศหลายแห่ ง โดยมีวงเงินจานวน 13,800 ล้านบาท (2562: 10,095.78 ล้ านบาท) และมีการเบิก
ถอนเงินกูย้ ืมเป็ นจานวน 5,728.54 ล้านบาท (2562: 5,722.49 ล้ านบาท) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต้ งั แต่ร้อยละ
2.92 ถึงร้อยละ 3.95 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 3.50 ถึงร้ อยละ 4.05 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระคืนระหว่างปี 2563 ถึง 2568 (2562: ปี
2562 ถึง 2564) เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี วงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิ ได้เบิ กใช้เป็ นจ านวนเงิ นรวม 1,600 ล้านบาท (2562:
1,904.22 ล้ านบาท)
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ อย่างเคร่ งครัด รวมถึงการดารงอัตราส่ วนทาง
การเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม
2563
จานวน
เงินขั้นต่าที่
ต้องจ่าย
ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระ
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2562
มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
จานวน
ของจานวน
เงินขั้นต่าที่
เงินขั้นต่าที่
เงินขั้นต่าที่
ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
ดอกเบี้ย
ต้องจ่าย
(พันบาท)

193,911

(9,440)

184,471

275,735

(15,486)

260,249

260,348
454,259

(14,183)
(23,623)

246,165
430,636

348,763
624,498

(21,145)
(36,631)

327,618
587,867

บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ท าสั ญ ญาขายและเช่ ากลับ คื น กับ บริ ษ ัท ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง สาหรั บ รถยนต์ภายใต้สัญ ญาเช่ า
ดาเนินงาน โดยมีระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้การเช่ากลับคืนดังกล่าวถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กาไรจากการขายบันทึกเป็ นรายได้รอ
การตัดบัญชีและตัดจาหน่าย ไปตลอดอายุสัญญาเช่าตามวิธีเส้นตรง
บริ ษทั ย่อยหลายแห่งได้ทาสัญญาเช่าสาหรับคอมพิวเตอร์กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่งโดยมีระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญาเช่า สิ ทธิของคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญานี้จะถูกโอนเป็ นของบริ ษทั ย่อยเมื่อได้จ่ายชาระค่างวดงวดสุ ดท้ายแล้ว
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ ืม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอืน่
สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอืน่
สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
*

16,122,495

งบกำรเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า*
(2562: หนีส้ ิ นตามสัญญา
เช่ าการเงิน)
(พันบาท)
659,030

รวม
16,781,525

4,365,769

(230,590)

4,135,179

(3,997,719)

-

(3,997,719)

16,490,545

2,196
430,636

2,196
16,921,181

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืม
การเงิน
(พันบาท)
15,197,156
416,214

รวม
15,613,370

1,043,865

(228,790)

815,075

(118,526)

-

(118,526)

16,122,495

400,443
587,867

400,443
16,710,362

รวมผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก (หมายเหตุ 3)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

เงินกูย้ ืม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การรับโอนกิจการทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงอืน่
สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การรับโอนกิจการทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
*

308

5,852,604
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตามสัญญาเช่า*
(2562: หนีส้ ิ นตาม
สัญญาเช่ าการเงิน)
(พันบาท)
28,256
-

5,880,860
-

2,336,396

(10,867)

2,325,529

8,189,000

14,648
32,037

14,648
8,221,037

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืม
การเงิน
(พันบาท)
4,678,978
-

รวม
4,678,978

1,184,873

-

1,184,873

(11,247)
5,852,604

-

(11,247)
5,852,604

รวมผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก (หมายเหตุ 3)
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รวม

หนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย

-

182,520
488,741
671,261
349,056
1,597
1,021,914
43,359,101

รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น

รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

-

-

-

-

63,128
119,392

42,337,187

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว

25

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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43,359,101

1,021,914

182,520
488,741
671,261
349,056
1,597

63,128
119,392

42,337,187

สุทธิ

11,296,640

11,296,640

4,385,382
6,465,427
10,850,809
445,831

2,902,380
1,483,002

-

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(4,737,907)

(4,737,907)

(1,902,335)
(2,835,572)
(4,737,907)
-

(1,406,828)
(495,507)

งบกำรเงินรวม
2563
ประกันภัย
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ
(พันบาท)
-

6,558,733

6,558,733

2,483,047
3,629,855
6,112,902
445,831

1,495,552
987,495

-

สุทธิ

54,655,741

12,318,554

4,567,902
6,954,168
11,522,070
349,056
447,428

2,965,508
1,602,394

42,337,187

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(4,737,907)

(4,737,907)

(1,902,335)
(2,835,572)
(4,737,907)
-

(1,406,828)
(495,507)

-

รวม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

49,917,834

7,580,647

4,118,596
6,784,163
349,056
447,428

2,665,567

1,558,680
1,106,887

42,337,187

สุทธิ
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183,481
442,014
625,495
373,655
1,878
1,001,028
40,606,870

รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

66,613
116,868

39,605,842

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

-

-

-

-

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ
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40,606,870

183,481
442,014
625,495
373,655
1,878
1,001,028

66,613
116,868

39,605,842

สุทธิ

11,926,793

4,912,635
6,574,470
11,487,105
439,688
11,926,793

3,518,340
1,394,295

-

(5,225,628)

(2,465,994)
(2,759,634)
(5,225,628)
(5,225,628)

(1,998,853)
(467,141)

-

6,701,165

2,446,641
3,814,836
6,261,477
439,688
6,701,165

1,519,487
927,154

-

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
สัญญา
ของผูเ้ อา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
(พันบาท)

52,533,663

5,096,116
7,016,484
12,112,600
373,655
441,566
12,927,821

3,584,953
1,511,163

39,605,842

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(5,225,628)

(2,465,994)
(2,759,634)
(5,225,628)
(5,225,628)

(1,998,853)
(467,141)

-

รวม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

47,308,035

2,630,122
4,256,850
6,886,972
373,655
441,566
7,702,193

1,586,100
1,044,022

39,605,842

สุทธิ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
25.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว

ณ วันที่ 1 มกราคม
สารองเพิม่ ขึ้นสุ ทธิของกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับในปี
สารองลดลงเพื่อผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การขาดอายุ
และการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

141

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
39,605,842
36,416,512
4,724,071

5,152,270

(1,992,726)
42,337,187

(1,962,940)
39,605,842

311

312

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติ
ในการคานวณสารองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

183,481
859,158
(860,119)
182,520

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

25.2.1 สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย

25.2 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

182,520

142

183,481
859,158
(860,119)

สุทธิ

78,491
4,385,382

4,912,636
6,165,635
(6,771,380)

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(24,343)
(1,902,335)

งบกำรเงินรวม
2563
ประกันภัย
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ
(พันบาท)
(2,465,994)
(2,333,605)
2,921,607
54,148
2,483,047

2,446,642
3,832,030
(3,849,773)

สุทธิ

78,491
4,567,902

5,096,117
7,024,793
(7,631,499)

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(24,343)
(1,902,335)

(2,465,994)
(2,333,605)
2,921,607

รวม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

54,148
2,665,567

2,630,123
4,691,188
(4,709,892)

สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติ
ในการคานวณสารองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

107,335
1,037,228
(961,082)

183,481

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ประกันชีวิต
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

183,481

107,335
1,037,228
(961,082)

สุทธิ

143

621,903
4,912,635

(223,623)
(2,465,994)

398,280
2,446,641

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
สัญญา
ของผูเ้ อา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
(พันบาท)
5,992,946
(3,605,245)
2,387,701
7,104,428
(3,112,800)
3,991,628
(8,806,642)
4,475,674
(4,330,968)
621,903
5,096,116

6,100,281
8,141,656
(9,767,724)

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(223,623)
(2,465,994)

(3,605,245)
(3,112,800)
4,475,674

รวม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

398,280
2,630,122

2,495,036
5,028,856
(5,292,050)

สุทธิ
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25.2.2

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
หนึ่งปี ถัดไป
สองปี ถัดไป
สามปี ถัดไป
สี่ ปีถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

531,160
491,188
490,590
490,495
490,498
490,498
(490,496)
2

2559

144

678,573
635,300
636,425
636,331
636,331
(636,313)
18

2560

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน - ประกันชีวิต

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(พันบาท)
703,563
753,157
755,642
755,642
(755,339)
303

2561

983,694
941,596
941,596
(939,082)
2,514

2562

892,893
892,893
(713,210)
179,683

2563

3,716,960
(3,534,440)
182,520

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
หนึ่งปี ถัดไป
สองปี ถัดไป
สามปี ถัดไป
สี่ ปีถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

452,380
424,218
423,526
426,451
423,460
423,460
(423,460)
-

2558

145

531,160
491,188
490,590
490,495
490,495
(490,469)
26

2559

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(พันบาท)
678,573
635,300
636,425
636,425
(636,282)
143

2560

703,563
753,157
753,157
(751,743)
1,414

2561

983,694
983,694
(801,796)
181,898

2562

3,287,231
(3,103,750)
183,481

รวม
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25.2.3

2558

146

ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
3,818,401
หนึ่งปี ถัดไป
3,760,889
สองปี ถัดไป
3,526,458
สามปี ถัดไป
3,511,869
สี่ ปีถัดไป
3,521,507
ห้าปี ถัดไป
3,520,401
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
3,520,401
ค่าและค่
สิ นไหมทดแทนจ่
ายสะสม
(3,520,192)
าสิ นไหมทดแทนค้
างจ่าย
3,520,471
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
4,048
209
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความเสี ยหายส่วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

ก่อน
2558

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน - ประกันภัย

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

5,372,286
5,399,997
5,360,258
5,369,886
5,363,078
5,363,078
(5,360,091)
2,987

2559

8,863,126
9,156,249
8,844,925
8,820,769
8,820,830
(8,797,982)
22,848

2560

8,545,599
8,208,769
8,076,148
8,076,633
(7,875,619)
201,014

(พันบาท)

2561

8,156,944
7,671,505
7,671,272
(6,844,476)
826,796

2562

6,593,087
6,636,628
(3,634,757)
3,001,871

2563

4,059,773
158
191,518
36,780
54,058
43,095
4,385,382

รวม

ก่อน
2558
2558

2559

147

ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
2,249,511
3,021,915
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
2,270,485
3,034,687
หนึ่งปี ถัดไป
2,116,885
3,034,264
สองปี ถัดไป
2,119,089
3,045,159
สามปี ถัดไป
2,124,834
3,045,142
สี่ ปีถัดไป
2,124,286
ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
2,124,286
3,045,142
าสิ นไหมทดแทนค้
างจ่าย
ค่าและค่
สิ นไหมทดแทนจ่
ายสะสม
(2,124,174)
(3,044,005)
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทน
2,301
112
1,137
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความเสี ยหายส่วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย - สุ ทธิ

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2561

4,457,842
4,332,627
4,289,578
4,289,981—
(4,166,820)
123,161

(พันบาท)

3,939,944
4,094,366
4,052,788
4,043,941
4,044,002—
(4,036,071)
7,931

2560

4,580,718
4,415,355
4,417,204—
(3,962,613)
454,591

2562

3,909,666
3,943,855—
(2,310,493)
1,633,362

2563

2,222,595
140
(3,560)
146,280
36,780
48,859
31,953
2,483,047

รวม
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ก่อน
2557
2557

148

ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
3,182,427
หนึ่งปี ถัดไป
3,108,458
สองปี ถัดไป
3,003,909
สามปี ถัดไป
2,971,407
สี่ ปีถัดไป
2,966,7267
ห้าปี ถัดไป
2,967,427
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
2,967,427
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
(2,963,852)
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
12,027
3,575
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย
ทดแทนค้ำงจ่ ำย

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

5,369,819
(5,323,993)
45,826

3,521,151
(3,516,517)
4,634

2560

8,846,147
(8,294,106)
552,041

8,862,643
9,156,327
8,845,358
-

(พันบาท)

5,372,076
5,399,603
5,360,241
5,369,741
-

2559

3,818,764
3,761,087
3,526,801
3,512,242
3,521,151
-

2558

8,215,220
(7,685,708)
529,512

8,545,571
8,208,913
-

2561

8,209,221
(4,776,581)
3,432,640

8,156,662
-

2562

4,580,255
2,586
182,720
39,602
57,520
49,952
4,912,635

รวม

2557
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ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
1,919,510
หนึ่งปี ถัดไป
1,917,886
สองปี ถัดไป
1,873,268
สามปี ถัดไป
1,858,342
สี่ ปีถัดไป
1,854,511
ห้าปี ถัดไป
1,854,493
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,854,493
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
(1,851,678)
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
7,423
2,815
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความเสี ยหายส่วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลงแล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย - สุ ทธิ

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

ก่อน
2557

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,045,240
(3,027,982)
17,258

2,124,530
(2,119,946)
4,584

(พันบาท)

3,021,870
3,033,969
3,034,385
3,045,162
-

2559

2,249,635
2,270,781
2,117,275
2,119,208
2,124,530
-

2558

4,053,292
(4,023,115)
30,177

3,939,989
4,094,677
4,052,468
-

2560

4,338,267
(4,052,188)
286,079

4,458,290
4,332,692
-

2561

4,612,626
(2,772,476)
1,840,150

4,581,015
-

2562

2,188,486
1,174
(10,112)
143,022
39,602
49,509
34,960
2,446,641

รวม
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ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

442,014
1,201,338
(1,154,611)
488,741

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

25.2.4 สำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ ถือเป็ นรำยได้

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

150

442,014
1,201,338
(1,154,611)
488,741

สุทธิ
6,574,470
12,258,706
(12,367,749)
6,465,427

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2563
ประกันภัย
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ
(พันบาท)
(2,759,634)
(5,276,498)
5,200,560
(2,835,572)
3,814,836
6,982,208
(7,167,189)
3,629,855

สุทธิ

7,016,484
13,460,044
(13,522,360)
6,954,168

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(2,759,634)
(5,276,498)
5,200,560
(2,835,572)

รวม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

4,256,850
8,183,546
(8,321,800)
4,118,596

สุทธิ

-

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
424,730
1,095,619
(1,078,335)
442,014

424,730
1,095,619
(1,078,335)
442,014

สุทธิ

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
สัญญา
ของผูเ้ อา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
(พันบาท)
7,080,621
(2,985,507)
4,095,114
13,155,469
(5,235,289)
7,920,180
(13,661,620)
5,461,162
(8,200,458)
6,574,470
(2,759,634)
3,814,836
7,505,351
14,251,088
(14,739,955)
7,016,484

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(2,985,507)
(5,235,289)
5,461,162
(2,759,634)

รวม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตั้งสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เนื่องจากสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่ประมาณขึ้นของกลุ่มบริ ษทั จานวน 2,799 ล้านบาท (2562: 2,588 ล้ านบาท)
มีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

4,519,844
9,015,799
(9,278,793)
4,256,850

สุทธิ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
25.2.5 ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัยค้ำงจ่ ำย - ประกันชีวิต

เงินครบกาหนด
เช็คคืนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทน
เงินค่าสิ นไหมมรณกรรม
เงินค่าสิ นไหมทุพพลภาพ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
209,781
238,300
54,402
54,175
37,532
13,152
3,416
47,341
64,612
349,056
373,655

25.2.6 หนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัยอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
ประกันชีวิต ประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
เช็คที่ยงั ไม่ได้ข้ นึ เงิน
รวม
26

1,597
1,597

421,911
23,920
445,831

เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
2,090,608
1,915,232
1,509,062
1,819,549
3,599,670
3,734,781

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวม
322

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2562
รวม
ประกันชีวิต ประกันภัย
รวม
(พันบาท)
423,508
1,878
364,914
366,792
23,920
74,774
74,774
447,428
1,878
439,688
441,566
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
27

หนีส้ ินอื่น

งบกำรเงินรวม
2563
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
บัญชีพกั เบี้ยประกัน
เจ้าหนี้อื่น
เงินค้ าประกันตัวแทน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม
28

1,069,611
304,458
223,987
395,841
86,174
26,601
271,253
2,377,925

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
1,069,007
172,192
257,502
270,573
88,624
41,377
87,898
1,987,173

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
59,629
18
1,715
2,992
64,354

51,671
5,564
1,493
189
58,917

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดหุ้น
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
- หุ้นสำมัญ

2563
จานวนหุน้

2562
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้น/พันบาท)

จานวนเงิน

10
10
10

753,640
(1,542)
451,259

7,536,402
(15,424)
4,512,587

753,641
(1)
-

7,536,412
(10)
-

10

1,203,357

12,033,565

753,640

7,536,402
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดหุ้น
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
- หุ้นสำมัญ

2563
จานวนหุน้

2562
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้น/พันบาท)

จานวนเงิน

10
10
10

752,098
-

7,520,978
-

1
(1)
752,098

10
(10)
7,520,978

10

752,098

7,520,978

752,098

7,520,978

การเพิม่ และการลดทุนจดทะเบียน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนเป็ น
จานวน 752,097,832 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,203,356,530 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนและเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
การออกหุ้นสามัญ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จานวน 7,536.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 753,640,186 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ และเพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั ได้จด
ทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2561 ต่อมาในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุน้
ทั้งจานวน (หมายเหตุขอ้ 4)

324
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การลดทุน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จ านวน 10,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 1,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 10 บาท เพื่ อ ลดทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและ
ชาระแล้วเมื่อตอนจัดตั้งบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นได้แก่ส่วนต่างของจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการออกจาหน่ายหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ส่วนที่เกินมูลค่าหุ้นนี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
29

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่ งจะต้องจัดสรร
ทุนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
สารองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและส่ วน
ที่ มีประสิ ทธิ ผลของผลต่างจากเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งเกิ ดจากการป้ องกันความเสี่ ยงของเงิ น ลงทุนสุ ท ธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ง.6))
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยง
สารองการป้ องกันความเสี่ ยงประกอบด้วยผลสะสมของส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยงซึ่ งใช้ในการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ซึ่ งรอการรับรู ้ในภายหลังในกาไร
หรื อขาดทุน หรื อรวมเป็ นต้นทุนเมื่อเริ่ มแรก หรื อมูลค่าตามบัญชีอื่นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินที่
ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน
สำรองต้ นทุนกำรป้องกันควำมเสี่ยง
สารองต้นทุนการป้องกันความเสี่ ยงสะท้อนถึงกาไรหรื อขาดทุนของส่วนที่ไม่รวมในเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง
ที่กาหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ดโดยรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับกาไรหรื อขาดทุนในสารองการป้องกันความเสี่ ยง
สำรองกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2563
สารองการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย
- ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
- ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารหนี้ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืน่ จนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อจัดประเภทรายการใหม่ มูลค่าดังกล่าวจะถูกปรับลดด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน
สำรองกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2562
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
ส่ วนเกินระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้ มำสู งกว่ำรำคำทุน/(รำคำทุนสู งกว่ำรำคำตำมบัญชี)
ส่ วนเกิ นระหว่างราคาตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาสู งกว่าราคาทุน /(ราคาทุนสู งกว่าราคาตามบัญชี ) แสดงถึ งผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชี และราคาทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ซ้ือหุ้นในบริ ษทั ย่อยที่มีอยูเ่ พิ่มขึ้น และถูกบันทึกเป็ นส่วนเกินทุน
ซึ่งจะไม่จาหน่ายและจะคงอยูจ่ นกว่าเงินลงทุนในหุ้นในบริ ษทั ย่อยจะถูกขายหรื อจาหน่ายออกไป
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลต่ ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันได้แก่ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนนั้นและถูกบันทึกเป็ นส่ วนต่าง ซึ่ งจะไม่จาหน่ายและจะคงอยู่จนกว่าบริ ษทั
ย่อยจะถูกขายหรื อจาหน่ายออกไป
สำรองกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่
สารองการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทัง่ มีการขายหรื อจาหน่าย
กำรเคลื่อนไหวในทุนสำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
30

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
กลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงานธุรกิจที่
สาคัญนี้ ให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่
สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
•
•
•
•

ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4

ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจอื่น

ผลการดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและ
สอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ในการ
วัดผลการดาเนินงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่
ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกาหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็ นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ
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7,977,571
1,610,001
481,141
23,033
10,091,746

ข้อมูลตำมส่ วนงำนดำเนินงำน
รายได้จากธุรกิจประกันภัย
รายได้จากธุรกิจการเงิน
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายได้อื่น
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรำยได้

กาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน
หักภาษีเงินได้
827,672
สิ นทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม
55,454,583
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม
44,856,735

2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

19,327,860 19,424,171
16,512,644 16,723,378

54,502,028

42,233,791

8,663,050
194,535
288,889
481,602
9,628,076

229,224 (1,201,030)

8,619,262
200,463
112,390
395,466
9,327,581

ส่ วนงำนที่ 2
2563
2562

1,628,848

8,327,160
1,636,364
1,236,441
20,535
11,220,500

ส่ วนงำนที่ 1
2562

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

158

15,989,788

16,377,934

(65,764)

4,142,079
42,966
26,626
48,096
4,259,767

15,415,404

15,995,735

237,995

476,127

5,972
12,035
69,015
767,542
854,564

8,392,227

6,221,302

9,408,573

165,959

298
21,808
206,154
4,778
398,636
631,674

ส่ วนงำนที่ 4
2563
2562

12,109,410

(พันบาท)

3,476,222
61,320
45,692
263,881
3,847,115

ส่ วนงำนที่ 3
2563
2562

(458,875)

(1,164,654)
(1,164,654)

(7,058,930)

(4,213,214)

(10,707,313) (7,547,853)

(535,368)

(1,234,137)
(1,234,137)

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2563
2562

78,692,464

92,562,474

931,891

16,596,833
4,142,079
1,859,402
12,035
689,172
23,299,521

2563

รวม

76,380,661

91,782,654

372,897

16,990,210
3,476,222
1,892,517
21,808
206,154
1,575,800
24,162,711

2562
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่ วนงานภูมิศาสตร์ และลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายเดียวจากส่ วนงานใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั

จาแนกรายได้
บริ ษทั รับรู ้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาเนินงานและรายได้จากสัญญาเช่าการเงินตลอดอายุสัญญา และรับรู ้รายได้จากการขาย
สิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
การกระทบยอดกาไรหรือขาดทุนของส่ วนงานที่รายงาน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

31

2563

2562
(พันบาท)

กำไรหรื อขำดทุน
รวมกาไรก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานที่รายงาน

931,891

372,897

จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กำไรรวมก่อนภำษีเงินได้

931,891

372,897

รำยได้ จำกกำรลงทุน

งบกำรเงินรวม
2563
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รวม

1,241,319
618,083
1,859,402
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งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2562
2563
2562
(พันบาท)
1,200,496
202,082
95,501
692,021
679,989
150,000
1,892,517
882,071
245,501

329

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
32

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2563
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ ายและการตัดรายการ
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารอนุพนั ธ์
อื่น ๆ
รวม
33

143,419
44,093
(18,476)
169,036

1,285,194
(79,163)
1,206,031

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินรวม
เพื่อ
วัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562

289,242
(36,386)
252,856

5,126
(156,613)
(151,487)

เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน - ตราสารหนี้
ตราสารอนุพนั ธ์
รวม
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งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

160

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)
-

(61,856)
(61,856)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
34

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

36

1,467,930
252,813

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
1,419,572
224,190

36
36

247,953
121,485
19,356
59,159
54,061
32,780
12,383
51,715
22,468
(16,732)
11,035
2,336,406

145,325
126,229
76,511
71,965
47,791
37,557
36,174
21,176
899
(8,319)
230,988
2,430,058

งบกำรเงินรวม
2563
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและ
อุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน
ต้นทุนค่าจ้างช่วง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริ หารการตลาด
ค่าบริ การและค่าเช่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
อื่นๆ
รวม

161

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
94,058
2,254

49,786
-

378
285
154
14,550
995
1,087
15,701
7,727
137,189

337
113
734
4,074
507
19,316
1,438
76,305
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
35

ค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2563
เงินเดือนและค่าแรง
ต้นทุนบาเหน็จโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ต้นทุนบาเหน็จโครงการ
สมทบเงินที่กาหนดไว้
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
อื่นๆ
รวม

1,562,209

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2562
2563
2562
(พันบาท)
1,471,025
67,217
38,413

86,925

63,856

16,121

2,670

51,049

60,869

173

943

1,374
75,894
2,030
114,768
1,894,249

2,051
78,333
2,560
148,562
1,827,256

1,358
1,836
7,353
94,058

121
743
711
6,185
49,786

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ได้จด
ทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับ
อนุญาต

332
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
36

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

งบกำรเงินรวม
2563
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)

ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
รวมอยูใ่ นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
34

234,692
191,627
1,467,930

215,725
191,959
1,419,572

94,058

49,786

รวม

1,894,249

1,827,256

94,058

49,786

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
รวมอยูใ่ นต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวม

1,607,651
121,485
1,729,136

1,424,960
126,229
1,551,189

285
285

-

7,868
5,569
343,296
247,953
604,686

4,836
1,127
280,157
145,325
431,445

378
378

337
337

34

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์
รวมอยูใ่ นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมอยูใ่ นต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
34
รวม

163

113
113

333

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
37

ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (กลับรำยกำร)

ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม
38

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
2,202
634
3,529
6,365
-

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

งบกำรเงินรวม
2563
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
(สู งไป)
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้
บันทึก
รวมภำษีเงินได้

334

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2562
2563
2562
(พันบาท)

134,007

402,078

-

-

41,199
175,206

(54,675)
347,403

-

-

28,805

(245,470)

(36,075)

15,847

(11,474)
17,331
192,537

(4,674)
(250,144)
97,259

(36,075)
(36,075)

15,847
15,847

164

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ภาษีเงินได้

งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์เฉพำะ
2563
2562
รายได้
รายได้
ก่อน
ก่อน
สุ ทธิจาก
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจากภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
เงินได้
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
(27,531)
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
36,104
สารองการป้องกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด
18,719
สารองต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง 43,767
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(2,663,830)
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
7,164
รวม
(2,585,607)

(7,221)

(27,531)
28,883

(2,906)
332,651

(66,530)

(2,906)
266,121

(3,744)
(8,753)

14,975
35,014

-

-

-

532,766

(2,131,064)

1,979,932 (395,986)

1,583,946

(1,433)
511,615

5,731
(2,073,992)

(30,487)
2,279,190

(24,390)
1,822,771
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6,097
(456,419)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ภาษีเงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

6,548
6,548

(1,310)
(1,310)

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สุ ทธิจาก
ก่อน
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
5,238
5,238

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(130)
(130)

521
521

651
651

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้ จริง
งบกำรเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็ นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)
อื่นๆ
รวม

336

20

21

166

931,891
186,378
(66,304)
(23,822)
92,357
(10,707)
41,199
(26,564)
192,537

งบกำรเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพำะ
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
20

26

372,897
74,579
(59,020)
(98,389)
196,996
(4,674)
48,477
(54,675)
(6,035)
97,259
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็ นรายจ่ายได้เพิม่ ขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(6)

2562
(พันบาท)
655,489
131,098
(135,998)
(15,716)
549
(16,008)
(36,075)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

19

(พันบาท)
81,300
16,260
(11,651)
989
10,249
15,847

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำร
ตัดบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
1,552,625
1,501,471
(1,350,282)
(1,746,668)
(851,961)
(1,103,033)
851,961
1,103,033
700,664
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398,438

(498,321)

(643,635)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

3,072
3,072

หนีส้ ิน

2563

(พันบาท)
3,283
(3,283)
-

2562
(19,260)
3,283
(15,977)

-

การเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สิ้นสุ ดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
*

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
ค่าสิ นไหมเรี ยกคืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินให้กยู้ ืม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
หนี้สินอื่น
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
อื่น ๆ
รวม
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งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

22,366
1,826
16,091
10,275
7,595
389
74,138
1,047,786
68,699

7,764
705
(7,476)
(6)
96,817
556

(1,433)

30,130
1,826
16,796
10,275
119
383
74,138
1,144,603
67,822

39,116
169,511
43,286
1,501,078

(4,325)
(92,365)
57,088
58,758

1,827
(6,002)
(1,603)
(7,211)

1,827
28,789
77,146
98,771
1,552,625
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(พันบาท)

*

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อนุพนั ธ์
อื่น ๆ
รวม
สุ ทธิ
*

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

75,093
(4,550)
1,058
(42,359)
(3,511)
(113,294)
(87,563)
(28,805)

(886,552)
(1,516)
(580,690)
(307,758)
8,829
(13,858)
(1,781,545)
(280,467)

511,322
(7,221)
10,078
4,647
518,826
511,615

(300,137)
(6,066)
(586,853)
(350,117)
15,396
(122,505)
(1,350,282)
202,343

รวมผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก (หมายเหตุ 3)

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและ
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าสิ นไหมเรี ยกคืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

34,855
1,826

(12,489)
-

-

22,366
1,826

16,091
16,340
10,607
75,585
954,915

(6,065)
(3,012)
(1,447)
92,871

-

16,091
10,275
7,595
74,138
1,047,786
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและ
อาคาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตราสารอนุพนั ธ์
อื่น ๆ
รวม
สุ ทธิ

50,470
28,086
239,762
40,388
1,468,925

12,132
11,030
(70,251)
3,680
26,449

6,097
6,097

68,699
39,116
169,511
44,068
1,501,471

(488,851)
-

(1,516)

(395,987)
-

(884,838)
(1,516)

(515,101)
(481,487)
(16,626)
(1,108)
(1,503,173)
(34,248)

940
173,729
46,649
(781)
219,021
245,470

(66,529)
(462,516)
(456,419)

(580,690)
(307,758)
30,023
(1,889)
(1,746,668)
(245,197)

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
*

3,283
3,283

170
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ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

(พันบาท)

ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
อื่น ๆ
รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
1,099
1,099

(1,310)
(1,310)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

3,072
3,072
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ตราสารอนุพนั ธ์
รวม

*

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

*

สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

(34,976)
(34,976)

34,976
34,976

-

-

(31,693)

36,075

(1,310)

3,072

รวมผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก (หมายเหตุ 3)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

-

3,413
3,413

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ตราสารอนุพนั ธ์
รวม

-

(19,260)
(19,260)

-

(19,260)
(19,260)

สุ ทธิ

-

(15,847)

(130)

(15,977)

171

(130)
(130)

3,283
3,283
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
2563
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

(377)
114,881
114,504

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)
146
125,588
125,734

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
24,162
24,162

40,170
40,170

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2563 - 2568 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ปั จจุ บั น นั้ น กลุ่ ม บริ ษั ท ยัง มิ ไ ด้ รั บ รู ้ ร ายการดั ง กล่ า วเป็ นสิ นทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี เ นื่ อ งจากยั ง
ไม่ มี ค วามเป็ นได้ ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว

342
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
39

กำไรต่ อหุ้น
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คานวณจากกาไร
(ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่าย
แล้วในระหว่างปี
สาหรับงบการเงินรวมก่อนและหลังการจัดโครงสร้างธุ รกิจ จานวนหุ้นที่ใช้สาหรับการคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ใช้
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกเพื่อการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั สาหรับการรวมธุ รกิจกับ TIC เสมือน
ออกจ าหน่ า ยแล้ว ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 11 กรกฎาคม 2561 และจ านวนหุ้ น สามัญ ที่ อ อกเพื่ อ การรั บ โอนกิ จ การทั้ง หมดเสมื อ น
ออกจาหน่ายแล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่กลุ่มผูถ้ ือหุ้นในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันกับบริ ษทั มีอานาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว

งบกำรเงินรวม
2563
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สามัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นส่วนของผู ้
ถือหุ้นสามัญของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุ้นเพื่อปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั
ผลกระทบจากออกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการรับ
โอนกิจการทั้งหมด
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก (ขั้นพืน้ ฐาน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)
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งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2562
2562
2563
(พันหุ้น/พันบาท)

728,446

302,658

691,564

65,453

752,098

1

752,098

1

-

21,957

-

9,652

-

730,140

-

320,941

752,098

752,098

752,098

330,594

0.97

0.40

0.92

0.20

343

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
40

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึงลาดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินอื่น
หนี้สินอนุพนั ธ์
รวมหนี้สินทำงกำรเงินอื่น

344

เครื่ องมือที่
ใช้ในการ
ป้องกันความ
เสี่ ยง
หมายเหตุ

มูลค่ำตำมบัญชี
เครื่ องมือทาง
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั
การเงินที่วดั
มูลค่าด้วย
มูลค่าด้วย
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรมผ่าน
ผ่านกาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

งบกำรเงินรวม

รวม

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

4,950,658
-

7,149,863
44,466,129
69,954

107,055
-

12,207,576
44,466,129
69,954

(พันบาท)

13
12
14

69,954
69,954

3,911,822
3,911,822

14

209,170
209,170

-

12,207,576
40,554,307
52,761,883

-

174

12,207,576
44,466,129
69,954
56,743,659

209,170
209,170

-

209,170

-

209,170
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น

เครื่ องมือที่
ใช้ในการ
ป้องกันความ
เสี่ ยง
หมายเหตุ

13

มูลค่ำตำมบัญชี
เครื่ องมือทาง
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั
การเงินที่วดั
มูลค่าด้วย
มูลค่าด้วย
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรมผ่าน
ผ่านกาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

234,000
234,000

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินอนุพนั ธ์

161,679
53,180,970
(322,666)

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์

(103,047)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รวม

(พันบาท)

234,000
234,000

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

234,000

234,000

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

426
7,690,071
-

161,253
46,020,024
(322,666)

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-

(103,047)

-

รวม

161,679
53,710,095
(322,666)

รวม

(103,047)

เครื่ องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยใช้ราคา ณ สิ้นวัน
ทาการสุ ดท้ายของงวดที่เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาที่
คานวณจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ณ วันที่รายงาน
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับหน่วยลงทุนที่มิได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทาการสุ ดท้ายของงวดที่เผยแพร่ โดยบริ ษทั จัดการกองทุน
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 1 สาหรับตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุ ดท้าย ณ สิ้นวันทาการสุ ดท้ายของงวดที่เผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรั บตราสารอนุ พนั ธ์ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ที่ซ้ื อขายนอกตลาด
หลักทรัพย์ อ้างอิงจากราคานายหน้า ซึ่ งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิตของและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม นอกจากนั้น บริ ษทั ได้มีการทดสอบความเหมาะสมโดยการเปรี ยบเทียบมูลค่ากับราคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นผูอ้ อกตราสารอนุพนั ธ์
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยใช้
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ้นตามงบการเงินล่าสุ ดที่มี สาหรับหุ้นของบริ ษทั ที .ไอ.ไอ. จากัด ใช้ราคาประเมิณที่เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) สาหรั บหุ้นของบริ ษทั กลางคุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ซึ่ งได้ แ ก่ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ น
ประกัน เงินให้กูย้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน เงินให้กยู้ ืมอื่น ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้อื่นมี
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมคานวณจากราคา
อ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่รายงาน และได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีวนั ครบกาหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน ถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่ วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่ วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั และอายุสัญญา
คงเหลือ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นให้กู้ยืมโดยมี ทรั พย์สินจานองเป็ นประกัน และเงิ นให้กู้ยืมอื่นที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยแบบลอยตัวและ
หลักประกันครอบคลุม ถือตามราคาตามบัญชี สาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดย
ใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบนั และอายุสัญญาคงเหลือ
การโอนระหว่ างระดับ 1 และระดับ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมี
มูลค่าตามบัญชีจานวน 27 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 1 ไประดับ 2 และตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ นมี มู ล ค่าตามบัญชี จ านวน 126 ล้า นบาท ได้โ อนจากระดับ 2 ไประดับ 1 ของล าดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรรม (2562: ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรั พย์ วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นมีมูลค่ าตามบัญชี จานวน 77
ล้ านบาท ได้ โอนจากระดับ 1 ไประดับ 2 และตราสารทุนที่เป็ นหลักทรั พย์ วัดมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมี
มูลค่ าตามบัญชี จานวน 334 ล้ านบาท ได้ โอนจากระดับ 2 ไประดับ 1) โดยบริ ษทั พิจารณาจากสภาพคล่องของการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าว
กำรกระทบยอดของมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3

หมายเหตุ
ตราสารทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ
การจัดประเภทใหม่ตามมาตรฐาน TFRS9
โอนออกจากระดับ 3
จาหน่าย
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม (รวม
รายการที่ยงั ไม่เกิดขึ้น)
- รับรู ้ใน กาไร (ขาดทุน) อื่น
- รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

177

งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

168,583
-

-

234,000
-

-

(61,528)
107,055

-

234,000

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื่อกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริ หารความ
เสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ นระเบี ยบและมีประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้ มีก าร
ฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทาหน้าที่ในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี พิเศษและจะรายงานผลที่ ได้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
40.1 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต
ความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การเบี่ยงเบนไปจากข้อสมมติตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย
ระดับและระยะเวลาของการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหม พฤติ กรรมผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในการ
รับประกัน
ความเสี่ยงด้ านการพิจารณารั บประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการพิจารณารับประกันเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ ยงไม่ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณารับประกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั มีกระบวนการพิจารณารับประกันโดยแบ่งแยกประเภทผูข้ อเอาประกันตามประเภทความเสี่ ยง ประวัติการรักษา
สุ ขภาพ อาชีพ เป็ นต้น โดยความคุม้ ครองและเบี้ยประกัน จะแตกต่างตามประเภทของผูเ้ อาประกัน ซึ่งสะท้อนถึงระดับความ
เสี่ ยงที่แตกต่างกัน
ความเสี่ยงด้ านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยทุพพลภาพ
ความเสี่ ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยทุพพลภาพคือ โอกาสที่ความถี่หรื อระดับของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนที่เกิดจากสัญญาประกันภัยมากกว่าระดับที่ได้ต้งั ข้อสมมติไว้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดราคาผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจากการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยสู งขึ้น อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในความคาดหมายของการใช้ชีวิตและสุ ขภาพของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย หรื อจากอุบตั ิภยั ทั้งที่เกิ ดตาม
ธรรมชาติและจากมนุษย์
กลุ่มบริ ษทั จัดการความเสี่ ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยโดยพิจารณาแนวโน้มของค่าสิ นไหมทดแทนถูกกากับ
ดูแลอย่างสม่าเสมอ ความเสี่ ยงที่อยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกันจะถูกถ่ายโอนไปยังบริ ษทั เอาประภัน
ภัยต่อ อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ว่าข้อสมมติของกลุ่มบริ ษทั มีความ
เหมาะสม
ความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการกาหนดราคาที่ผิดพลาด
แบบประกันภัยทุกผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการอนุมตั ิภายในโดยผูบ้ ริ หาร
แบบประกันภัยทุกผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”)
ความเสี่ยงด้ านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์
ความเสี่ ยงที่เกิดจากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยอาจยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากไม่สามารถชาระเบี้ยต่อไป หรื อลดค่า
เบี้ ยประกัน หรื อมี การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่ อนครบกาหนดหรื อเพื่อที่ จ ะขอรั บความคุ้มครองหรื อสิ นไหม
ทดแทนซึ่งผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยไม่มีสิทธิที่จะได้รับ
ความคงอยูข่ องกรมธรรม์ประกันภัยจะถูกกากับดูแลผ่านรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กระบวนการพิจารณารับประกันและการจัดการสิ นไหมทดแทนได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมฉ้อโกงจากผู ้
ถือกรมธรรม์ประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านการประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสี่ ยงอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง หรื อหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกันที่สามารถส่ งผล
กระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของกลุ่มบริ ษทั
สัญญาประกันชี วิตของกลุ่มบริ ษทั ทั้งหมดเป็ นกรมธรรม์ประกันชี วิตชนิ ดไม่ร่วมรับเงินปั นผล ซึ่ งความเสี่ ยงของบริ ษทั
ขึ้นอยู่กับระดับของการประกันผลประโยชน์ต ามที่ ก าหนดไว้ในสัญญาเปรี ยบเที ยบกับ อัตราดอกเบี้ ย ณ ปั จ จุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้ สิน หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มาก
พอที่จะส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุ งจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราดอกเบี้ยคิดลดสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามที่ได้ปฏิบตั ิ
โดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมประกันชีวิตคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยสาหรับแปดไตรมาสของพันธบัตรรัฐบาลที่
ไม่มีดอกเบี้ยของประเทศไทย (Zero coupon Thailand government bond yield curve) บวกด้วยอัตราการชดเชยความเสี่ ยง
จากสภาพคล่อง (Illiquidity premium) จานวน 122 จุดพื้นฐาน (2562 : 83 จุดพืน้ ฐาน) ผูบ้ ริ หารได้ติดตามความอ่อนไหวที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงในอัตราดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ โดยการลดลงจานวน 100 จุดพื้นฐาน (2562: 100 จุด
พืน้ ฐาน) จากอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ปัจจุบนั จะไม่ส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุ งจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันของธุรกิจประกันวินาศภัย
ความเสี่ ยงภายใต้สัญญาประกันภัย คือโอกาสที่จะเกิดเหตุวินาศภัย และมีความไม่แน่ นอนในจานวนของความเสี ยหายที่
จะต้องจ่ายให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั บริ หารจัดการความเสี่ ยงในการรับประกันโดยการจัดให้มีกรอบนโยบายที่ครอบคลุม การระบุความเสี่ ยง การ
ประเมินความเสี่ ยง และการติดตามความเสี่ ยง กรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงประกอบไปด้วยการจัดให้มีแผนกลยุทธ์
ด้านการพิจารณารั บประกันภัย โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่ อมั่นว่าความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั รับประกันภัยจะมีการ
กระจายตัวที่ดี ทั้งในเรื่ องของประเภทการรับประกันภัย และจานวนเงินที่รับประกันภัย กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินความ
เสี่ ยงด้านการรับประกันภัยในการเข้าทาสัญญาประกันภัยกับผูเ้ อาประกันภัยทุกประเภท อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ยังมีการจัดให้มี
การท าประกั น ภัย ต่ อ เพื่ อ ลดผลกระทบจากความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กับ บริ ษัท ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ม หั น ตภัย
ขึ้น นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมีการบังคับใช้นโยบายการสอบทานสิ นไหมอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการบริ หารจัดการสิ นไหม
ทดแทน โดยมีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านสิ นไหมเป็ นประจา และมีการตรวจสอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมที่
อาจเกิดการทุจริ ตอีกด้วย
350

180

รายงานประจำ�ปี 2563 | บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่ อนไหวถูกจัดทาบนสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสุ ทธิ โดยขึ้นอยู่กบั การ
เปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ ที่จะส่ งผลกระทบต่อระดับของหนี้ สิน ซึ่ งข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในการกาหนดค่า
สิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายคือ อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการทดสอบถูกจัดทา
ขึ้นโดยขึ้นอยู่กบั ระดับการเปลี่ยนแปลงที่อตั ราลดลงที่ร้อยละ 5 ถึงอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 บนสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสุ ทธิหลังจากประกันภัยต่อ
2563

กาไรและ
การเปลี่ยนแปลง
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ในตัวแปร เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
5
150,886
(120,668)
5
(234,520)
187,616

อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังลดลง

2562

กาไรและ
การเปลี่ยนแปลง
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ในตัวแปร เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
5
219,999
(176,039)
5
(219,239)
175,452

อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังลดลง
40.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้และ
เงินให้กูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั ได้บริ หารความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคานึงถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนควบคู่
กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น
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สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เงินเกิให้นกกว่
ยู้ ืมา 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
การอื
เงิน่นให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนนที
าระภายในหนึ
่ งปี
รวมสิ
ทรั่ถพึงกย์าหนดช
ทำงกำรเงิ
น
1,083,002
22,637,508
19,406,463
2,422,159
1,179,095
575,399
379,735
14,412
25,852
212,575
47,936,200

45,885
192,985
238,870

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2563
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-

-

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

25,852
212,575
48,175,070

575,399
425,620
14,412
192,985

22,637,508
19,406,463
2,422,159
1,179,095

1,083,002

268,948

39,948
229,000

-

-

อัตราดอกเบี้ย
รวม
ลอยตัว
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

47,002
713,700
41,299,488

716,983
379,492
-

19,106,573
18,633,770
10,388
1,332,661

358,919

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

2562

-

-

-

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ

47,002
713,700
41,568,436

716,983
419,440
229,000

19,106,573
18,633,770
10,388
1,332,661

358,919

รวม

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
(พันบาท)

10,619,000
50,000
2,289,347
3,439,198
430,636
16,828,181

36,000
57,000
93,000

183

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2,325,347
3,496,198
430,636
16,921,181

10,619,000
50,000
36,000
87,000
123,000

-

2,044,189
3,555,299
587,867
16,587,362

10,340,007
60,000

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2562

2563
อัตราดอกเบี้ย
คงที่

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ

งบกำรเงินรวม

-

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2,080,189
3,642,299
587,867
16,710,362

10,340,007
60,000

รวม
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258,600
5,273,368
8,485,380

-

-

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน
8,189,000
8,189,000

2,953,412

-

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

184

-

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2563

8,189,000
8,189,000

258,600
5,273,368
8,485,380

2,953,412

-

-

-

อัตราดอกเบี้ย
รวม
ลอยตัว
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5,852,604
5,852,604

1,412,568
173,700
5,634,268

4,048,000

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2562

5,852,604
5,852,604

1,412,568
173,700
5,634,268

4,048,000

รวม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ จาแนกตามระยะเวลานับ
จากวันที่รายงานถึงวันที่มีการครบกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกาหนดแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
ตราสารหนี้และจราสารทุน
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้มา
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
จานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินรวม
2563
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(พันบาท)

รวม

5.50 – 7.00

212,728

869,736

538

1,083,002

1.20 – 6.80
1.44 – 5.05
4.88

3,606,022
1,241,965
684,257

10,290,026
6,880,188
1,257,180

8,741,460
11,284,310
480,722

22,637,508
19,406,463
2,422,159

0.35 – 1.35

1,179,095

-

-

1,179,095

5.00 – 15.00

24,900

-

354,835

379,735

3.70

14,412

-

-

14,412

3.22 – 15.00
3.22 – 15.00

25,852
616

3,157

208,802

25,852
212,575

6,989,847

19,300,287

21,070,667

47,360,801

1.77 – 2.62
1.75

10,619,000
50,000

-

-

10,619,000
50,000

2.92 – 3.95
2.92 – 3.95
3.39 – 3.90

2,289,347
184,471
13,142,818

3,439,198
246,165
3,685,363

-

2,289,347
3,439,198
430,636
16,828,181

185

355

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้มา
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
จานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน่
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

356

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2562
หลังจากหนึ่งปี
อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)

รวม

5.50 - 7.00

197,790

160,028

1,101

358,919

1.20 - 6.80
1.85 - 5.28
4.88

2,932,991
1,297,236
-

8,961,837
5,740,906
10,388

7,211,745
11,595,628
-

19,106,573
18,633,770
10,388

0.55 - 2.02

1,161,311

171,350

-

1,332,661

5.00 - 15.00

24,900

354,591

-

379,491

-

-

-

-

-

5.00 - 12.00
5.00 - 12.00

47,002
5,661,230

0.01 - 3.62 10,340,007
2.00
60,000
3.50 - 3.95
3.50 - 3.95
3.50 - 3.90

2,044,189
260,249
12,704,445

186

713,700
16,112,800

18,808,474

47,002
713,700
40,582,504

-

-

10,340,007
60,000

3,555,299
327,618
3,882,917

-

2,044,189
3,555,299
587,867
16,587,362
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี
(พันบาท)

รวม

2.47 – 2.88

2,953,412

-

-

2,953,412

2.35 – 2.55

258,600

-

-

258,600

2.18 – 3.75

3,212,012

5,273,368
5,273,368

-

5,273,368
8,485,380

1.77 – 2.06

8,189,000
8,189,000

-

-

8,189,000
8,189,000

อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี
(พันบาท)

รวม

3.35 - 4.50

4,048,000

-

-

4,048,000

3.75 - 4.85

1,412,568

-

-

1,412,568

5.00

5,460,568

173,700
173,700

-

173,700
5,634,268

0.01 - 1.00

5,852,604
5,852,604

-

-

5,852,604
5,852,604
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน มีหลักประกันตามมูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นและมีอตั ราดอกเบี้ย
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นร้อยละ 4 ถึง 10 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 4 ถึง 10 ต่ อปี ) เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจะ
ครบกาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยอาจชาระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
ก่อนวันครบกาหนดได้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสาหรับ เงินกูย้ ืมระยะยาว
เป็ นจานวนเงิน 1,600.00 ล้านบาท (2562: 1,600.00 ล้ านบาท) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.75 ต่อปี และร้อยละ 4.05 ต่อปี ตามลาดับ (2562: ร้ อยละ 3.75 ต่ อปี และร้ อยละ 4.05 ต่ อปี ตามลาดับ) โดยวันครบ
กาหนดสัญญาอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2567 (2562: เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกรกฏาคม 2567)
และได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนเผื่อขายในหุ้นกู้ ซึ่งมีจานวน 2,056.25 ล้านบาท (2562: 2,056.25
ล้ านบาท) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ 1.63 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 1.63 ต่ อปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลต่อการวัดมูลค่าของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ และส่ งผลกระทบต่อส่ วนของเจ้าของและกาไรหรื อขาดทุนด้วยจานวนเงินที่แสดงในตารางต่อไปนี้
การวิเคราะห์ขา้ งต้นสมมติว่าตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้คงที่

เส้นอัตราผลตอบแทน

กาไรหรื อขาดทุน
ส่วนของเจ้าของสุ ทธิจากภาษี
เพิ่มขึ้น 50
ลดลง 50
เพิ่มขึ้น 50
ลดลง 50
จุดพื้นฐาน
จุดพื้นฐาน
จุดพื้นฐาน
จุดพื้นฐาน
(พันบาท)
(760,278)
885,974

40.3 ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ
และเงินกูย้ ืมในสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
2563

เฉพำะ
2562

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

363,698
1,991,249
408,601
2,763,548
(1,417,847)
1,345,701

145,690
2,077,387
2,223,077
(1,969,654)
253,423

-

-

สกุลเงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

14,441
204,968
219,409

21,434
21,434

-

-

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

33,888
6,041
1,139,930
1,179,859

104,622
104,622

-

-

สกุลเงินดอลล่ าร์ ฮ่องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

20,523
6,701
50,362
77,586

61,878
61,878

-

-

สกุลเงินดอลล่ าร์ ออสเตรเลีย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

179,548
179,548

-

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
2563

เฉพำะ
2562

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

สกุลเงินเยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินกูย้ ืม
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

10,244
20,337
30,581
30,581

9,211
(3,935,201)
(3,925,990)
5,429,863
1,503,873

-

(5,852,604)
(5,852,604)
5,429,837
(422,767)

สกุลเงินอื่นๆ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

87,687
27,507
115,194

69,624
69,624

-

-

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เงินเหรี ยญสิ งคโปร์ และเงินเหรี ยญ
ออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลต่อการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินซึ่งกาหนดด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและส่ งผลกระทบต่อส่ วนของเจ้าของและกาไรหรื อขาดทุนด้วยจานวนเงิ นที่ แสดงในตารางต่อไปนี้ การ
วิเคราะห์ขา้ งต้นตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราคงที่ และไม่คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ยอดขายและยอดซื้อที่คาดการณ์ไว้

สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินเหรี ยญสิ งคโปร์
สกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย

360

กาไรหรื อขาดทุน
ส่วนของเจ้าของสุ ทธิจากภาษี
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
(พันบาท)
28,156
(28,156)
12,463
(12,463)
1,888
(2,218)
45,605
(45,605)
2,324
(4,942)
-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
40.4 ความเสี่ยงทางด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิต คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ
ครบกาหนด
เรื่ องที่สาคัญที่มีความเสี่ ยงทางด้านเครดิตของบริ ษทั คือ สถานะเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน และเงินลงทุนในตราสารหนี้
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านเครดิตเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านเครดิตดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิ นของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย บริ ษทั ประกันภัยต่อ ผูก้ ู้ และตราสารหนี้ อย่างสม่าเสมอ ณ วันที่
รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยงจากเครดิตที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านเครดิตแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จากการประกันภัยต่อและส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อาประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยไม่มีสาระสาคัญ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดผูร้ ับประกันภัยต่อในประเทศ
จะต้องจดทะเบียนหรื อได้รับอนุมตั ิให้ประกอบธุ รกิจประกันภัยต่อได้ในประเทศไทยจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั นภัย และมี อ ัต ราส่ ว นความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ผ่า นเกณฑ์ข องสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย กรณี ผรู ้ ับประกันภัยต่อต่างประเทศ จะต้องมีการจัดลาดับ
เครดิตในระดับมีความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเครดิตซึ่ งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสาคัญ เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยของ
กลุ่มบริ ษทั กระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ความเสี่ ย งซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จากเงิ น ให้ กู้ยื ม โดยมี ก รมธรรม์ ป ระกัน ไม่ มี ส าระส าคัญ เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษ ัท ให้
ผูเ้ อาประกันภัยกูย้ ืมเป็ นจานวนเงินที่นอ้ ยกว่ามูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีกบั กลุ่มบริ ษทั และความเสี่ ยง
ซึ่ งเกิดขึ้นจากเงินให้กูย้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกันมีมูลค่าสู งสุ ดเท่ากับมูลค่าของเงินให้กูย้ ืมหักสิ นทรัพย์ที่นามา
จานองเป็ นหลักประกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเครดิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินโดยไม่คานึงหลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีข้ ึนด้านอื่น ๆ โดยอธิ บายของการจัดชั้นที่ 1 ถึง 3 ได้เปิ ดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 3 และ 4
งบกำรเงินรวม
2563

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อและสัญญา
เช่ าการเงิน
ปกติ
เกินกาหนดชาระ 1 - 30 วัน
เกินกาหนดชาระ 31 - 60 วัน
เกินกาหนดชาระ 61 - 90 วัน
เกินกาหนดชาระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าเงินทุนสุ ทธิรายได้
ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ

ช่วงของ
ความน่าจะเป็ น
ที่ลูกหนี้จะ
ผิดนัดชาระหนี้
ในอีก 12 เดือน
(ร้ อยละ)

0.09
6.18
10.68
21.34

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

รวม

1,205,509
4,865
-

12,436
6,925
-

96,362

1,205,509
4,865
12,436
6,925
96,362

1,210,374
(243,318)
2,422

19,361
(407)
39

96,362
(2,024)
193

1,326,097
(245,749)
2,654

(1,337)
968,141

(2,805)
16,188

(79,840)
14,691

(83,982)
999,020

(พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุนสุ ทธิรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

มูลค่ารวม

ลูกหนีเ้ งินให้ สินเชื่ อ
- ชั้นที่ 1
- ชั้นที่ 2
- ชั้นที่ 3
รวม

31,298
176,099
207,397

มูลค่ารวม

เงินให้ ก้ยู ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
- ชั้นที่ 1
- ชั้นที่ 2
- ชั้นที่ 3
รวม

145,483
4,529
275,607
425,619
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งบกำรเงินรวม
2020
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
(พันบาท)
(146,077)
(146,077)
งบกำรเงินรวม
2020
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
(พันบาท)
(821)
(712)
(238,496)
(240,029)

มูลค่าสุ ทธิ

31,298
30,022
61,320

มูลค่าสุ ทธิ

144,662
3,817
37,111
185,590

363

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
รวม

364

(1,337)
(821)
(2,158)
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งบกำรเงินรวม
2563
สิ นทรัพย์
ที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
สิ นทรัพย์
ของความเสี่ ยง
ที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(พันบาท)
(2,805)
(712)
(3,517)

(79,840)
(238,496)
(146,077)
(464,413)

รวม

(83,982)
(240,029)
(146,077)
(470,088)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อและสัญญาเช่ าเงินทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม - ปรับปรุ งใหม่
(ดูหมายเหตุ 3)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
สิ นทรัพย์ที่ถูกตัดรายการ

งบกำรเงินรวม
2563
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น ที่มีการเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์
อย่างมีนยั สาคัญ อย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยง ของความเสี่ ยง ที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(พันบาท)

2,935
(1,599)
1,336

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3,365
(560)
2,805

74,153
5,688
79,841

รวม

80,453
5,688
(2,159)
83,982

ข้ อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
การเพิ่มขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (SICR)
เมื่อพิจารณาว่าความเสี่ ยงที่จะผิดนัดชาระหนี้ (PD) ของเครื่ องมือทางการเงินมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับแต่วนั ที่รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนซึ่ งเกี่ยวข้องและสามารถหาได้โดยไม่
ต้องใช้ตน้ ทุนหรื อความพยายามที่มากเกินไป ซึ่ งรวมทั้งข้อมูลเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ ตลอดจนการวิเคราะห์โดยใช้
ประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
คานิยามของการผิดนัดชาระหนี ้ (Default)
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินเกิดการผิดนัดชาระหนี้เมื่อ
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวนโดยปราศจากสิ ทธิในการไล่เบี้ยโดยกลุ่มบริ ษทั
เพื่อดาเนินการ
- ผูก้ คู้ า้ งชาระภาระผูกพันด้านเครดิตที่มีสาระสาคัญเท่ากับหรื อมากกว่า 90 วันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ
- มีความเป็ นไปได้ที่ผกู ้ จู้ ะปรับโครงสร้างสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นผลมาจากการล้มละลาย ทาให้ผกู ้ ไู้ ม่มีความสามารถในการจ่าย
ชาระภาระผูกพันด้านเครดิต
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในการประเมินว่าผูก้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้หรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
- เชิงคุณภาพ เช่น การละเมิดข้อกาหนดที่ผกู ้ ตู้ อ้ งปฏิบตั ิ
- เชิงปริ มาณ เช่น สถานะเกินกาหนดชาระและการไม่จ่ายชาระภาระผูกพันอีกรายการหนึ่งโดยผูอ้ อกรายเดียวกันแก่กลุ่ม
บริ ษทั
- โดยใช้ขอ้ มูลพัฒนาขึ้นภายในและได้รับมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินว่าเกิดการผิดนั ดชาระหนี้ หรื อไม่และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญอาจแตกต่างกัน ตลอด
ระยะเวลาเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ค่ าความน่ าจะเป็ นที่ลูกหนีจ้ ะผิดนัดชาระหนี ้
ระดับของความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นข้อมูลหลักในการพิจารณาค่าความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ โดยกลุ่มบริ ษทั
มีการจัดเก็บข้อมูลผลการชาระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย และแบบจาลองทางสถิติมาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว เพื่อสร้างเส้น
ประมาณการค่าความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้ตอ้ งชาระหนี้คืนตามสัญญา และใช้เส้นค่า
ความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ในการประมาณการค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การนาข้ อมูลที่คาดการณ์ ในอนาคตมาใช้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประมาณจากค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการผิดนัดชาระหนี้ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น โดยอ้างอิงจากมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่ าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่ งอ้างอิงจากข้อ มู ล
ประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบนั ร่ วมกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้
ว่ามีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตในแต่ละสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังมีแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติมจากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) ด้วย
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ข้อมูลเกี่ ยวกับคุณภาพของเครดิ ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาหรั บเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย จัดอยู่ในกลุ่มระดับลงทุน (Investment) มี
มูลค่าตามบัญชี 26,271 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากอันดับเครดิตของบริ ษทจัดลาดับเรทติ้งในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั ไทยเรทติ้ง
แอนด์อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จากัด และบริ ษทั ฟิ ทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษทั จัดอันดับเรทติ้งต่างประเทศ ได้แก่
Moody’s Invertors Service, S&P Global Ratings และ Fitch Rating Inc. และตราสารหนี้ รั ฐบาลและรั ฐวิ สาหกิ จที่ ไม่ มี การจัด
อันดับเครดิตจานวน 17,695 ล้านบาท
ตารางต่อไปนี้แสดงฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า หรื อค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่ งในกรณี น้ ี จะต้องระบุดว้ ยว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่าด้าน
เครดิตหรื อไม่.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า

1,179,095
40,554,307
41,733,402
(524)
41,732,878
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งบกำรเงินรวม
ผลขาดทุนด้าน
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ - เกิดขึ้นตลอดอายุ
ไม่ดอ้ ยค่า
- ด้อยค่า
(พันบาท)

รวม

-

-

1,179,095

-

-

40,554,307
41,733,402
(524)
41,732,878
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิต ที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น

รวม

(พันบาท)

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่ (ดูหมายเหตุข้อ 3)
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า
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(524)
(524)

(524)
(524)

(10,409)
(13,669)
(24,078)

(10,409)
(13,669)
(24,078)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
40.5 ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของสิ นทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอต่อการ
สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินกูย้ ืม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
โดยสิ น ทรั พ ย์สภาพคล่อ งแยกได้ตามระยะเวลานับจากวัน ที่ รายงานถึ ง วันที่ ครบก าหนดแสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 40.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หนี้สินสัญญาประกันภัยระยะยาว จาแนกตามระยะเวลาโดยประมาณของกระเงินสด
สุ ทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สารองประกันภัยสาหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว

2563
ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)
3,826,946

26,496,296

12,013,944

2562
ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)
สารองประกันภัยสาหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว

4,339,784

23,333,184

11,932,874

รวม

42,337,186

รวม

39,605,842

สาหรับสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่รายงาน ส่ วนใหญ่มีประมาณการจ่ายชาระในช่วง
ระยะเวลาภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับรายงาน เนื่องจากสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลา
เรี ยกร้ องระยะสั้น (Short tail insurance contract) เช่ น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภยั ประเภทที่ อยู่อาศัย ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
40.6 ความเสี่ยงด้ านราคาของตราสารทุน
ความเสี่ ยงด้านราคาตราสารทุนคือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ทาให้เกิดความ
ผันผวนต่อผลกาไรขาดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการ
ติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด และเสนอข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อการจัดการที่เหมาะสม โดยเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของ
กลุ่มบริ ษทั
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลต่อการวัดมูลค่าของเงิน
ลงทุนในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และส่ งผลกระทบต่อส่ วนของเจ้าของและกาไรหรื อขาดทุนด้วยจานวนเงินที่
แสดงในตารางต่อไปนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
41

กาไรหรื อขาดทุน
ส่วนของเจ้าของสุ ทธิจากภาษี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
(พันบาท)
6,680
(6,680)
126,641
(126,641)

กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสามัญ
การบริ หารจัดการทุน - ธุรกิจประกันภัย
นโยบายการบริ หารจัดการทุนของกลุ่มธุรกิจประกันภัย คือการรักษาความมัน่ คงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน
ของผูถ้ ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และตามที่ กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ส่ งมอบผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนแก่ผูถ้ ือหุ้น และส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของ
ธุรกิจในอนาคต
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ทั้ง นี้ ตามที่ ก าหนดโดยสานัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกันภัย ผูร้ ั บ ประกัน ภัยถูก
กาหนดให้ตอ้ งดารงอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่าไว้ที่ร้อยละ 120 (2562 : ร้ อยละ 120) เพื่อให้เพียงพอต่อ
ภาระผูกพันของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้นาวิธีตามระดับความเสี่ ยงมาถือ
ปฏิบตั ิกบั ความเพียงพอของเงินกองทุน และถูกวัดความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเสี่ ยงทั้งหมดที่ตอ้ งดารงไว้
ของกองทุนประกันภัยทั้งหมดที่ได้จดั ตั้งขึ้นกับส่วนที่ดารงไว้โดยผูร้ ับประกันภัย
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนนั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้ อง
ผูเ้ อาประกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่นและเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุ้น และการออกหุ้นใหม่
นอกจากนี้ในระหว่างปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริ หารจัดการทุนของกลุ่มบริ ษทั

201

371

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
42

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน

42.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ เป็ นประกัน วางไว้กับนายทะเบี ยนตามมาตรา 20 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี้

พันธบัตรรัฐบาล

งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์เฉพำะ
2563
2562
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
20,329
20,000
21,304
20,000

42.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองกรมธรรม์ประกันชีวิตวางไว้กบั นาย
ทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี้

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์เฉพำะ
2563
2562
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
7,789,757
7,021,500
8,019,383
7,351,500
1,819,027
1,630,000
1,855,774
1,630,000
9,608,784
8,651,500
9,875,157
8,981,500

42.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่ มบริ ษ ัทได้น าเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ เป็ นประกัน วางไว้กับนายทะเบี ยนเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี้

พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์เฉพำะ
2563
2562
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
30,624
29,000
29,889
29,330
14,000
14,000
14,000
14,000
44,624
43,000
43,889
43,330
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
42.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็ นเงินสารองวางไว้กับนายทะเบี ยนเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสารอง
สาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์เฉพำะ
2563
2562
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร
รวม
43

1,083,114
1,083,114

1,038,100
1,038,100

1,039,971
45,000
1,084,971

822,175
45,000
867,175

ทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลาถูกวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ ายคืนเมื่อสิ้นกาหนดระยะเวลา
หลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับการฟ้องร้องคดีความ
เงินเบิกเกินบัญชี
รวม
พันธบัตรรัฐบาล (ราคาตามบัญชี)
วางประกันไฟฟ้า
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งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2563
2562
(พันบาท)
3,331
10,011
13,342

5,168
10,011
15,179

2,193

2,214
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
44

เงินสมทบกองทุนประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดสะสมเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย มีจานวนดังนี้

กองทุนประกันชีวิต
2563
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
45

72,506
8,345
80,851

63,887
8,619
72,506

(พันบาท)

กองทุนประกันวินาศภัย
2563
2562

233,959
28,162
262,121

203,259
30,700
233,959

ภำระผูกพันทีม่ ีกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2563
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ ได้ รับรู้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและอุปกรณ์
ภาระผูกพันจากการลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

374

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

37,822

36,679

-

-

-

100,000
200,000
300,000

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม
2563
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคต
ทั้งสิ้น ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่
บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

16,345
17,462
33,807

40,154
42,957
106
83,217

1,895,642

2,487,132

-

-

3,656,245

7,455,620
3,656,245

-

5,532,910
-

10,001
600,306
6,162,194

10,001
532,628
14,141,626

-

5,532,910

-

10
35

148
148
296

45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันจากการลงทุนในตัว๋ แลกเงินที่ออกเป็ นชุดโดยสถาบันการเงินในประเทศ
(2562: 300 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบริ การ โดยอายุของ
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี (2562: 1 ปี ถึง 5 ปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจากการออกหนังสื อค้ าประกัน
เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจปกติเป็ นจานวน 600.31 ล้านบาท (2562: 532.62 ล้ านบาท)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
46

หนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีคดีที่มีสาระสาคัญที่ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าสิ นไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจโดยมี ทุน
ทรัพย์ฟ้องร้องจานวนเงินประมาณ 387.22 ล้านบาท (2562: 559.91 ล้ านบาท) โดยทุนทรัพย์ฟ้องร้องเป็ นส่วนของกลุ่มบริ ษทั หลัง
หักส่ วนที่ได้รับคืนจากการประกันภัยต่อมีจานวนประมาณ 211.18 ล้านบาท (2562: 171.14 ล้ านบาท) กลุ่มบริ ษทั ได้บันทึ ก
สารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจานวนประมาณ 16.95 ล้านบาท (2562: 29.87 ล้ านบาท) ผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าจานวนสารองค่าสิ นไหมทดแทนสารองประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย และหนี้สินอื่นตาม
กรมธรรม์ที่กลุ่มบริ ษทั บันทึกในงบการเงินแล้วมีจานวนเพียงพอสาหรับผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

47

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน
รอบ 11 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 451.26 ล้านบาท โดยกาหนดให้
วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปันผล (Record Date) และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นวันที่
จ่ายเงินปันผล
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
48

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น ปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ การน าเสนองบการเงิ น
ปี 2563 ดังต่อไปนี้

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

2562
งบกำรเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่
(พันบาท)

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
สิ นทรัพย์อื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น

1,655,585
2,443,818
(332,436)
(1,991,191)

87,703
(87,703)
(4,018)
4,018
-

1,743,288
2,356,115
(336,454)
(1,987,173)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

2,799,954
2,435,580

5,522
(5,522)
-

2,805,476
2,430,058
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การวิเคราะห์
และค�ำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
(MD&A)
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปเหตุการณ์สำ� คัญในรอบปี 2563
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สัญญาเช่า ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
ผลกระทบของส่วนของผู้ถือหุ้น
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจาก
การถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
  การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน
  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
  การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์
  ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาเช่า-สุทธิภาษี

5,915

(16,897)

305
(13)
103
(81)
-

(297)
10
18
45
-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

6,229

(17,121)

• บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จ�ำกัด (RDD) บริษัทย่อยที่ TGH
ถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว ท�ำการ
เข้าซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ใน
หุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท อินทรประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
(INSURE) เพื่อด�ำเนินการตามแผนการขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) จากกรณีที่ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ TGH มีการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ
เดียวกัน
โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 RDD ได้รับหุ้นของ
INSURE จากการเข้าท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้ว
เป็นจ�ำนวน 7,506,358 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.06 โดย
บริษัทได้ช�ำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้กับผู้แสดงเจตนาขาย
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งหมด 262.72 ล้านบาท หรือ 35 บาทต่อหุ้น
รายการดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันเนือ่ งจากบริษทั และ INSURE อยูภ่ ายใต้การควบคุมสูงสุด
โดยกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดียวกันทัง้ ก่อนและหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมด

• เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทได้ถูกปรับ โดยครอบครัวสิริวัฒนภักดีได้ขายหุ้นสามัญ
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 562,207,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.75 ของหุ้น
ที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท ผลมั่นคง
ธุรกิจ จ�ำกัด และบริษัท อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของครอบครัวสิริวัฒนภักดี โดยการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออ�ำนาจการควบคุมบริษัท
นโยบายการด�ำเนินธุรกิจ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
• มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2564 มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลจากผลการ
ด�ำเนินงานรอบ 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใน
อัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 451.26 ล้านบาท โดย
ก�ำหนดให้วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น
วันที่จ่ายเงินปันผล
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ภาพรวมอุตสาหกรรม ปี 2563
อุตสาหกรรมประกันชีวิต

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวติ (ทีม่ า: สมาคมประกัน
ชีวิตไทย) ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา มีเบี้ยประกันรับรวม 600,206    
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 และมีเบี้ยประกันภัยรับ
รายใหม่ 158,238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2562 โดยที่
อาคเนย์ประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,345 ล้านบาท ลด
ลงร้อยละ 3 จากปี 2562 และมีเบี้ยประกันรับรายใหม่ 5,057 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 7.6 จากปี 2562 ทั้งนี้อาคเนย์ประกันชีวิต มีส่วน
แบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ร้อยละ 3 อยู่ในล�ำดับที่  
9 ของอุตสาหกรรม ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งการ
ตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่  อยู่ในล�ำดับที่ 11

อุตสาหกรรมประกันภัย

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย (ที่มา: ส�ำนักงานอัตรา
เบี้ยประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัย)  ในรอบปี 2563 มี
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 254,377 ล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 3.9 จากปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลกระ
ทบจากการระบาดของ COVID-19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การอุ ป โภคและการลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.17 โดยเฉพาะใน
กลุ่มประกันสุขภาพที่มีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตถึงร้อยละ 45.94
โดยที่อาคเนย์ประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 10,495
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกัน
ภัยรับโดยตรงอยู่ที่ร้อยละ 4.1 อยู่ในล�ำดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม
ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2562 ที่ผ่านมา ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่
ที่ล�ำดับ 8  
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อุตสาหกรรมรถยนต์

ภาพรวมอุต สาหกรรมรถยนต์ ได้ รั บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้ยอดขายรถยนต์ตลอด
ปี 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 20 โดยรถยนต์นั่งมีการหดตัวของ
ยอดขายสูงถึงร้อยละ 31 และรถเพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 15
(ทีม่ า: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ถึงแม้วา่ ภาพรวมของอุตสาหกรรม
รถยนต์ จ ะได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมากในปี 2563 ที่ ผ ่ า นมา
แต่อาคเนย์แคปปิตอล ยังคงครองความเป็นผู้น�ำในตลาดรถเช่า
องค์กร เป็นอันดับ 1 โดยมีรถให้เช่า ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวนกว่า
22,000 คัน
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ผลประกอบการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ปี 2563

ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท
% เปลี่ยนแปลง

รายได้จากธุรกิจหลักรวม
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

22,598
550
151

22,359
1,206
598

1.07%
(54.39%)
(74.75%)

รวมรายได้
ต้นทุนทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น

23,299
(19,423)
(2,336)
(609)

24,163
(20,690)
(2,430)
(670)

(3.58%)
(6.12%)
(3.87%)
(9.10%)

รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(22,368)
931
(192)

(23,790)
373
(97)

(5.98%)
149.60%
97.94%

ก�ำไรสุทธิสำ� หรับงวด

739

276

167.75%

10.03%
3.17%
0.97

10.06%
1.14%
0.40

(0.03%)
2.03%
142.50%

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อรายได้-OPEX Ratio
อัตราก�ำไรสุทธิ-Net Profit Margin
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

กำ�ไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิสำ� หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 463 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�ำไร
จากธุรกิจประกันชีวิต 724 ล้านบาท ธุรกิจประกันภัย 195 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจการเงินมีขาดทุน 162 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รายได้
รายได้รายได
แยกตามกลุ
่มธุรกิจ ม
แยกตามกลุ
 ธุรกิจ
-3.6%
24,163

-10.1%
11,200

10,069

-2.3%
9,146

8,932
3,583

+17.5%
4,212

-62.7%
233

ธุรกิจประกันช�ว�ต

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจการเง�น

ป 2562
รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต ลดลง 1,131 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของก�ำไรจากการขายเงินลงทุน เนื่องจากสภาวะตลาดทุนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่งผลให้มีการ
ปรับตัวลดลงของ SET INDEX ตลอดปี 2563 จาก 1,579 จุด ณ
สิ้นปี 2562 เป็น 1,449 จุด ณ สิ้นปี 2563  
รายได้จากธุรกิจประกันภัย ลดลงจ�ำนวน 214 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 ซึ่งมาจากการลดลงของเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ จ�ำนวน 1,032 ล้านบาท สาเหตุ
หลั ก มาจากการปรั บ สั ด ส่ ว นการเอาประกั น ภั ย ต่ อ ของการ
ประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นในปี 2563 ประกอบกับมีการลดลงของ
รายได้จากเงินลงทุนจ�ำนวน 196 ล้านบาท เนือ่ งจากภาวะตลาดหุน้ ที่
382

23,300

87

ธุรกิจอื่น

รวม

ป 2563

ตกลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการ
เอาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน
ที่ดีขึ้นในระหว่างปี ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากค่าบ�ำเหน็จรับจาก
การประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,070 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการเงิน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 629 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 408 ล้าน เนื่องจากมีการขายรถยนต์มือสองได้
เพิ่มขึ้นกว่า 1,200 คันจากปีที่ผ่านมา และมีรายได้จากการให้เช่า
รถองค์กรเพิ่มขึ้น 195 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีรถยนต์ให้เช่า
เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 760 คัน
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ต้นทุนทางตรง
ต้นทุนทางตรงส�ำหรับปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 1,267 ล้าน
บาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6 มี ผ ลมาจากการลดลงของต้ น ทุ น
การได้มาของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประมาณ 575
ล้านบาท และ 458 ล้านบาท ตามล�ำดับ และการบริหารจัดการ
สินไหมทดแทนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยรถยนต์ โดย
มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลงอย่างมากถึง 789 ล้านบาท ทั้งนี้

ต้นทุนทางตรงจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์ สูงขึน้ จ�ำนวน 343 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากค่าเสือ่ มราคา และค่าซ่อมบ�ำรุงรถยนต์ทสี่ งู ขึน้ จาก
จ�ำนวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนขายรถยนต์มือสองเพิ่ม
ขึน้ 503 ล้านบาท จากจ�ำนวนรถยนต์ทขี่ ายได้เพิม่ สูงขึน้ นอกจาก
นีบ้ ริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงประมาณ 60 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน 94 ล้านบาท จากการ ควบคุมค่าใช้จา่ ยในช่วงทีเ่ กิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้ บริษัท
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางให้ลดลงได้  

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

% เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ลงทุน (รวมเงินสด)
สินทรัพย์อื่นๆ

62,668
29,894

61,902
29,880

1.24%
0.05%

รวมสินทรัพย์

92,562

91,782

0.85%

หนี้จากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

54,656
24,037
78,693
13,869

52,534
23,847
76,381
15,401

4.04%
0.80%
3.03%
(9.95%)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

92,562

91,782

0.85%
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สินทรัพย

สินทรัพย์

+1.2%
61,902

• สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 766
ล้านบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 จาก 61,902 ล้านบาท
เป็น 62,668 ล้านบาท
สินทรัพย์ลงทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์
ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต  โดยที่ในระหว่างปีบริษัท มีการปรับ
พอร์ตเงินลงทุน โดยเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากตราสารทุน
มาเป็นตราสารหนี้มากขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงของเงินลงทุน
ให้เหมาะสม ในสภาวะตลาดทุนที่มีความผันผวน เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

+16.4%

39,209

16,015
1,743
4,935
ธ.ค. 2562

เงินให้กู้ยืม ลดลงเนื่องจากได้รับช�ำระคืนเงินกู้ยืม โดยที่
บริษัทไม่ได้มีการขยายการให้สินเชื่อในระหว่างปีมากนัก

62,668

45,645

-23.8%
-39.2%
-23.9%

12,208
1,060
3,755
ธ.ค. 2563

เง�นสด

ตราสารทุน

เง�นใหกูยืม

ตราสารหนี้

หนีส้ นิ
+3.0%
76,381
16,122

+2.3%
+6.8%

78,692
16,491

43,359

40,607
-4.9%

11,914
7,737

-2.9%

11,328
7,514

เง�นกูยืม

หนี้สินจากสัญญาประกันช�ว�ต

หนี้สินอื่น

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สิน
• หนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ 2,312 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
จาก 76,381 ล้านบาท เป็น 78,692 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วน
ใหญ่มาจากหนี้สินสัญญาประกันชีวิต ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเงินส�ำรอง
เบี้ ย ประกั น ชี วิต หนี้ สิ น สั ญ ญาประกั น ภั ย ลดลงจากการจ่าย
ค่ า สิ น ไหมทดแทนค้างจ่ายของค่าสินไหมเบ็ดเตล็ดขนาดใหญ่
เมือ่ สิน้ ปี 2563 เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
• ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TGH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 13,870 ล้านบาท และ 15,402
ล้านบาท ตามล�ำดับ การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน จ�ำนวน 2,374 ล้านบาท  ทั้งนี้กำ� ไรสะสมเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีจ�ำนวน 739 ล้านบาท
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315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

