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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนนิงาน 
 

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  

1.1 นโยบายในการดำเนนิงานของบริษัทหรือกลุม่บริษัทในภาพรวม 

(1)  ความต้ังใจ 

ช่วยให้ลูกค้าและครอบครัวใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุข ไร้ความกังวลใจผ่านนวัตกรรมทางการเงินท่ี

มีประสิทธิภาพ 

(2)   วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ท่ีลูกค้าและพนักงาน รัก ช่ืนชมและเช่ือม่ันท่ีสุด และเราจะเป็นผู้นำธุรกิจทางการเงิน

ในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568 

(3)  พันธกิจ 

เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้ง่าย

คุ้มค่าเงิน และส่งมอบบริการแบบเทสุดใจเพ่ือให้ลูกค้ามีความสุข 

(4)   กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจสำหรับการดำเนินธุรกิจระยะยาวในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดย

เน้นกลยุทธ์หลักเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ี 

(ก) เติบโตอย่างเข้มแข็ง 

บริษัทให้ความสำคัญกับโมเดลการทำกำไรตามผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และช่องทาง ปรับพอร์ทธุรกิจประกัน 

เติบโตธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  

(ข) สร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดี 

บริษัทมุ่งม่ันในการสร้างทัศนคติในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

(ค) สร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ดี 

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เป็นองค์กรที่เปิดการรับฟัง เร่ง

กระบวนการ พัฒนาทักษะให้พนักงาน 

(ง) เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 

บริษัทมุ่งม่ันในการใช้ดิจิตอล เทคโนโลยี เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลูกค้าให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

(จ) สร้างกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน สร้างมาตรวัดความ

มีประสิทธิภาพ 

(ฉ) ปรับองค์กร 

บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มหน่วยงานที่จำเป็น และจัดขนาดองค์กรให้มีความ

เหมาะสม 

(5) ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

คุณค่าและวัฒนธรรมท่ีพนักงานของกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ACTSD ซ่ึงมี 

 Accountability  :  ไม่ทำแค่เสร็จ แต่สำเร็จด้วย 

 Companionship  : คู่คิดท่ีเข้าใจ และพ่ึงพาได้ 

 Trustworthiness :  น่าเช่ือถือ จริงใจ ไว้ใจได้ 

 Synergy :  1+1 = 11 

 Dynamic  :  พัฒนาไม่หยุดย้ัง สร้างสรรค์ไม่หยุดน่ิง 
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (2562-2564) 

ธุรกิจของเครืออาคเนย์ เร่ิมต้นต้ังแต่ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และก่อต้ังบริษัทประกันภัยโดยได้รับอนุญาตจากทาง

ราชการให้ดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้ชื ่อ “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด” ซึ ่งถือเป็น

จุดเร่ิมต้นของธุรกิจในกลุ่มอาคเนย์ 

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (2562-2564) บริษัทมีการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญซ่ึงสามารถสรุปได้โดยลำดับ ดังน้ี 

 

ปี เหตุการณส์ำคัญ 

2562  ในเดือนกรกฎาคม บริษัท  เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIC) หลังจากการ

ปรับโครงสร้าง TIC ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้าง

กิจการและการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง TIC และอาคเนย์ คอร์ปอเรชั่น (ชื่อเดิม บริษัท เครือ

อาคเนย์ จำกัด)  โดยภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ TGH จะลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

หลัก ได้แก่  

1) ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) เป็นบริษัทย่อย

ท่ีประกอบธุรกิจหลักซ่ึงก่อให้เกิดกำไรหลัก  

2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SEIC) และบริษัท 

ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIC) และ 

3) ธุรกิจลิสซ่ิง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (SECAP) 

2563  ในเดือนมกราคม บริษัทได้จัดต้ังบริษัท อาคเนย์ มันน่ี จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล 

จำกัด) เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 ในเดือนมีนาคม บริษัทได้จัดตั้งบริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอีจี มันน่ี 

จำกัด) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท 

อาคเนย์ มันน่ี จำกัด   

 ในเดือนพฤษภาคม บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (“RDD”) เป็นบริษัทท่ี TGH ถือหุ้นร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ได้ทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary 

Tender Offer) ในหุ้นสามัญท้ังหมดของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)  

 ในเดือนมิถุนายน บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จำกัด ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท โปรเช็กเกอร์ 

จำกัด และเปล่ียนวัตถุประสงค์เพ่ือทำธุรกิจสำรวจภัย 

 ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้จัดต้ัง บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลต้ิง จำกัด เพ่ือประกอบธุรกิจให้

คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 69.99  

 ในเดือนกันยายน   

- ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติเก่ียวกับทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

1) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,536,401,860 บาท เป็น 7,520,978,320 บาท โดย

การตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญท่ีสำรองไว้เพ่ือรองรับสิทธิใด ๆ 
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ปี เหตุการณส์ำคัญ 

จำนวน 1,542,354 หุ้น  มูลค่าที ่ตราไว้หุ ้นละ 10.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท 

2) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,520,978,320 บาท เป็น 12,033,565,300 บาท 

โดยการมอบอำนาจแบบทั่วไป (General Mandate) ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อให้

บริษัทสามารถดำเนินการในเรื ่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

รายย่อย (“Free Float”) โดยบริษัทต้องมี Free Float ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00    

- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 12,033,565,300 บาท ทุนชำระแล้ว 

7,520,978,320 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 752,097,832 หุ้น 

 ในเดือนตุลาคม  

- บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โปรการาจ จำกัด 

และเปล่ียนวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นการดำเนินธุรกิจบริหารอู่ และจัดจำหน่ายอะไหล่ 

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฐากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร แทนนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ มีผลวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

 ในเดือนพฤศจิกายน สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.16 

ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน  

2564  ในเดือนมกราคม บริษัทได้เปล่ียนแปลงช่ือย่อของหลักทรัพย์ จาก SEG เป็น TGH  

 ในเดือนมีนาคม บริษัทได้จ ัดตั ้ง บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ ่ง จำกัด เพื ่อดำเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพโดย

การทำประกันท่ีคุ้มครองจนส้ินอายุขัย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  

 ในเดือนเมษายน   

- ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติเก่ียวกับทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

1) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 12,033,565,300 บาท เป็น 7,520,978,320 บาท โดย

การตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญท่ีสำรองไว้เพ่ือรองรับสิทธิใด ๆ 

จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 10.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท 

2) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,520,978,320 บาท เป็น 12,033,565,300 บาท 

โดยการมอบอำนาจแบบท่ัวไป (General Mandate) ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน    

- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 12,033,565,300 บาท ทุนชำระแล้ว 

7,520,978,320 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 752,097,832 หุ้น 

 ในเดือนกรกฎาคม บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือซ้ือหุ้นของ บริษัท มี 

อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท บ๊ิกซี เซอร์วิสเซส จำกัด) (“MEIS”) จาก บริษัท บ๊ิกซี 

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ MEIS เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อย 100 โดย 

MEIS ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ทั้งน้ี 
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ปี เหตุการณส์ำคัญ 

MEIS ได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บิ๊กซี 

อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด) (“MEIB”)  

 ในเดือนกันยายน บริษัทได้เข้าทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือจำหน่ายหุ้นสามัญท่ีถืออยู่ท้ังหมดใน 

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ให้กับบริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 1 จำกัด ส่งผล

ให้ TIC สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อคำอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2564) 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร มีผลวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

 

ผลกระทบและการเปลีย่นแปลงท่ีสำคัญจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19  

เหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกลายพันธ์ุและการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์โอไมครอนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอัน

เนื่องมาจากการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) (“SEIC”) และ TIC ซึ่งได้รับผลกระทบจากการออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทเจอจ่ายจบ และคำส่ังนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้

สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564    

เดือนมกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ SEIC 

ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีจำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดสำหรับผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง  

ปัจจุบัน SEIC อยู่ระหว่างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื ่อนไขที่สำนักงาน คปภ. กำหนด โดยมีการโอน

กรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนไปยังบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัทท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. และจะเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหลักของกลุ่มบริษัทต่อไป   

รายละเอียดเหตุการณ์สำคัญข้างต้น ปรากฏในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2564 
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 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเพ่ือการลงทุน โดยบริษัทมีการลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก 3 

ธุรกิจ ได้แก่  

1) ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SELIC”)  

2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) (“TIC”) (เป็นบริษัทย่อยจนถึงเดือนกันยายน 2564) และบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

(“INSURE”) 

3) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“SECAP”) 

 

 

โครงสร้างรายไดข้องบริษัทตามงบการเงินรวม  

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทตามงบการเงินรวมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยแยกเป็นสัดส่วนของรายได้รวมของบริษัท

เป็นดังน้ี 

รายการ 

งบการเงินสำหรับงวดปสีิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต  

12,437.57  

        

36.97  

      

10,068.71  

          

43.09  

      

11,199.97  

        46.35  

รายได้จากธุรกิจประกันภยั  

16,881.12  

       

50.18  

       

8,932.12  

          

38.23  

       

9,146.47  

        37.85  

รายได้จากธุรกิจการเงิน    

4,760.65  

        

14.15  

       

4,211.67  

          

18.02  

       

3,583.23  

        14.83  

รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ (439.93) (1.30)           

153.71  

            

0.66  

          

233.04  

         0.97  

รวม    

33,639.41  

     

100.00  

     

23,366.21  

        

100.00  

     

24,162.71  

    100.00  

 

ขอ้มูลเก่ียวกับผลติภณัฑ์ตามกลุม่ธุรกิจ  

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการเงิน ซึ่งจำแนกออกเป็นสาย

ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

ธุรกิจประกันชีวิต 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต และมีธุรกิจการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด ซ่ึงสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 ประเภท  ดังน้ี 

(1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองการสูญเสียรายได้ท่ีเกิดจากกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือ

เพื่อเป็นการออมทรัพย์สำหรับผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาที่ตนต้องการ การประกันชีวิตประเภทนี้มีจำนวนเงินเอา

ประกันภัยค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้ท่ีมีรายได้ปานกลางข้ึนไป จำนวนเงินเอาประกันภัยข้ึนอยู่กับความสามารถในการชำระ
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เบี้ยประกันภัยของแต่ละบุคคล ความคุ้มครองและระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแบบการประกันแต่ละ

แบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปกำหนดชำระเบ้ีย

ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน   

ในการพิจารณารับประกันชีวิตมีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและ

อายุเป็นสำคัญประกันชีวิตสามัญมีลักษณะแบบประกันดังน้ี 

(1.1)   แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 

ประกันชีวิตท่ีกำหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์เม่ือผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือจ่ายเงิน

เอาประกันให้แก่ผูเ้อาประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะ

กำหนดวันครบอายุสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี และเป็นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้น

ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปแบบประกันแบบ

ตลอดชีพจะกำหนดการชำระเบ้ียประกันภัยตลอดชีพ แต่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัยลงเพ่ือให้

เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น 15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี โดยแบบประกันประเภทน้ีนิยมนำมา

เป็นสัญญาหลักสำหรับแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง 

และอ่ืนๆ 

(1.2)   แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance) 

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ 

เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาท่ีกำหนด เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาในการ

คุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาถือเป็นอันสิ้นสุดลงผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย 

สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสม

ทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ โดยมีข้อดีคือเหมาะสำหรับสร้างความคุ้มครองกรณีผู้เอา

ประกันภัยมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยต่ำ ช่วยรับความเส่ียงกรณีที่หัวหน้าครอบครัวมีภาระมาก 

ข้อเสียคือ เมื่อครบกำหนดเวลาหรือส้ินสุดสัญญา หากผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายเงิน

ชดเชยให้ เน่ืองจากเบ้ียประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้ชำระมาแล้วน้ันถือเป็นความคุ้มครอง 

(1.3)   แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 

ประกันชีวิตที่กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้เอา

ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม ์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผูเ้อาประกันภัย เมื่อผู้

เอาประกนัภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการชำระเบี้ยประกันภัยหลากหลายระยะเวลา 

และเพ่ิมการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย  ทำให้แบบประกันน้ีเป็นแบบประกันชีวิต

สามัญท่ีเพ่ิมผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 

(1.4)   แบบบำนาญ (Pension หรือ Annuity Insurance) 

ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ เหมาะสำหรับผู้ท่ีคาดว่าจะมีอายุยืนยาวและต้องการมีเงินได้หลังจากการเกษียณอายุ 

เป็นการประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึ้น 

หรือเม่ือพ้นวัยทำงาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต

ทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผู้เอาประกันชีวิตเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นต้น แล้วแต่

เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กำหนดไว้ สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้

เอาประกันชีวิตที่จะเลือกซ้ือ จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ คือเป็นการออมเงินที่การันตีเงินได้ตอนเกษียณอายุ ได้รับ

เงินบำนาญสม่ำเสมอพร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ และกรณีที่เสียชีวิตในช่วงรับเงิน

บำนาญไม่ครบตามที่การันตีไว้ จะได้รับเงินบำนาญส่วนที่เหลืออยู่ตามการการันตี และยังสามารถนำเบี้ยประกัน

บำนาญไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติมจากเบ้ียประกันชีวิตท่ัวไปตามท่ีกฎหมายกำหนดอีกด้วย 
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(2) ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 

การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม หรือการประกันชีวิตประเภทหมู่ เป็นการประกันชีวิตบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับ

เดียว หรือกรมธรรม์หลัก (Master Policy) โดยพิจารณาถึงความเส่ียงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉล่ีย ไม่

ว่าจะเป็นอายุ เพศ อาชีพ หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย และใช้เบี้ยประกันภัยอัตราเดียวกันทั้งหมดทุกคน ส่วนมากจะ

เป็นการรับประกันชีวิตกลุ่มพนักงานบริษัท หรือสมาชิกองค์กร จุดมุ่งหมายของการประกันชีวิตประเภทนี้เพ่ือให้ความ

คุ้มครองต่อลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม ใน

การพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทรับประกัน การประกันชวิีต

ประเภทนี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจะถูกกว่าประเภทสามัญ โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นสัญญาปีต่อปี ซ่ึง

ต้องเก็บเบ้ียทุกปี ยกเว้นกรมธรรม์ท่ีออกแบบพิเศษ ซ่ึงอาจชำระเบ้ียเพียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาคุ้มครองก็ได้ 

(3) ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเช่ือของสถาบันการเงินหรือองค์กร 

 การประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเช่ือ เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีท่ีเสียชีวิตหรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือจากสาเหตุอื่นตามที่กรมธรรม์กำหนดโดยบริษัทจะจ่ายชำระหนี้สินคงเหลือของผู้เอา

ประกันภัยสำหรับการคุ้มครองความเส่ียงของเงินท่ีให้กู้ยืมของสถาบันการเงินหรือองค์ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เป็นต้น 

เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามงวดการผ่อนชำระ ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่ หรือ

เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยคงท่ี  

ช่องทางการให้บริการและลกูค้าเป้าหมาย 

(1) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

บริษัทมีการจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยช่องทางหลักของการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ 

ช่องทางธนาคารและสถาบันการเงิน รองลงมาได้แก่ช่องทางตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต โทรศัพท์ และอื่นๆ 

ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทยังขยายช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี

ช่องทางการจำหน่าย ดังน้ี 

 ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต บริษัทมีการสรรหาตัวแทนในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตท้ังในประเภท

บุคคล โดย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 มีตัวแทนประเภทบุคคลมากกว่า 4,000 ราย กระจายอยู่ตาม

สำนักงานตัวแทนกว่า 30 แห่ง และสาขากว่า 50 สาขาท่ัวทุกภูมิภาค   

 ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทมีการร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินในการพัฒนารูปแบบ

กรมธรรม์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคาร โดยบริษัทมีสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตจากช่องทาง

ธนาคารเป็นช่องทางอันดับหน่ึงในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท 

 โทรศัพท์ บริษัทมีการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านการโทรศัพท์หรือท่ีเรียกว่า “Telesales” โดยมีการ

รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ และทำการตลาดโดยตรงกับลูกค้าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์  

 อื่น ๆ นอกจากการจำหน่ายผ่าน 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัท ยังมีการพัฒนาการจำหน่ายกรมธรรม์

ประกันชีวิตผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website และ Application ของธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมี

การพัฒนาช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง  

(2) กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังน้ี 

 กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตัวแทน 

ธนาคาร ดิจิทัล ช่องทางอ่ืน ๆ และรวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี  

 กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ซ่ึงได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน  
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ธุรกิจประกันวินาศภยั 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และมีธุรกิจการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด ซ่ึงสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 ประเภท  ดังน้ี 

(1) การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1.1) การประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) การประกันภัยรถยนต์ท่ีถูกบังคับโดย

บัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อคุ้มครองต่อการสูญเสียของชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัย

จากรถยนต์ 

(1.2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ

ของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ โดยมิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่าง

ใด  สามารถแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังน้ี 

ประเภท 1 : คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ติดประจำรถยนต์ การ

บาดเจ็บ และการสูญเสียชวิีต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การ

บาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

ประเภท 2 : คุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์หรือไฟไหม้เท่านั ้น และคุ้มครองความรับผิดตาม

กฎหมายสำหรับการเสียช ีว ิต การบาดเจ ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก 

ประเภท 3 : คุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการ

เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

ประเภท 4 : คุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่าน้ัน 

ประเภท 5 : คุ ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 

เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการ

เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 

(2)  การประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และมารีน (Property Casualty and Marine Insurance) จำแนกได้เป็น 3 

ประเภท คือ  

(2.1) การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) 

(2.1.1)  การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื ่องจากไฟไหม้ 

ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ความเสียหาย

เน่ืองจากภัยเพ่ิมพิเศษ เช่น ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเน่ืองจากน้ำ ภัยเปียกน้ำ 

ภัยเน่ืองจากไฟฟ้า ภัยต่อเคร่ืองไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอ่ืน ๆ 

(2.1.2)  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพ

ของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ท่ีมิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่น ไฟ

ไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตก

จากอากาศยาน การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย และภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลม

พายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า รวมถึงอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ 

(2.2) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เป็นการประกันภัยประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากการ

ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยสามารถแบ่งได้ ดังน้ี 
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(2.2.1)  การประกันภยัโจรกรรม (Burglary Insurance) คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินท่ี

เอาประกันภัย อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บ

ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 

(2.2.2)  การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance) คุ้มครองการแตกหักของกระจกอันเกิดจาก

อุบัติเหตุ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กระจกสำนักงาน ห้องโชว์ กระจก

ประตู 

(2.2.3)  การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance) คุ้มครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร 

ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอื่นจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย หรือ ห้อง

นิรภัยท่ีอยู่ในสถานที่เอาประกัน หรืออยู่ในระหว่างการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตู้นิรภัย 

หรือห้องนิรภัยของ ผู้เอาประกันภัย 

(2.2.4)  การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign and Sign Board Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อ

แผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุอันเกิดจาก

ภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเก่ียวกับงานวิศวกรรม เช่น   

(2.2.5)  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risk Insurance) เป็นการ

ประกันภัยความเส่ียงภัยงานตามสัญญาว่าจ้างของผู้รับเหมา คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้าง

เนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัย

จากอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง หรืออาจรวมถึง ระยะเวลาบำรุงรักษาและขยายรวมถึงความ

รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจากปฏิบัติงานก่อสร้าง  

(2.2.6)  การประกันภัยการติดต้ังเคร่ืองจักร (Erection All Risk Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อ

เครื่องจักรที่กำลังติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท 

และภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจาก

การติดต้ังเคร่ืองจักร  

(2.2.7)  การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel Insurance) 

คุ้มครองความเสียหายต่อหม้อน้ำจากการระเบิด ยุบแฟบ เนื ่องจากแรงอัดภายใน หรือแรงดัน 

ภายนอกและความคุ้มครองน้ีขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

(2.2.8)  การประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) คุ้มครองความ

เสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลอัน

เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเกดิจาก

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนท่ีนำมาทดแทนเคร่ืองท่ีได้รับความสูญเสีย 

(2.2.9)  การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and Equipment Insurance) 

คุ้มครองเครื่องจักรของผู้รับเหมา รวมถึงอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน อันมีผลมาจากไฟไหม้ การระเบิด

จากภายนอก การเกิดประกายไฟหรือฟ้าผ่า อุบัติเหตุจากการชนกัน หรือพลิกคว่ำอันเนี่องมาจาก

ความผิดปกติทางด้านกลไก และถูกโจรกรรม 

(2.2.10) การประกันภยัเคร่ืองจกัร (Machinery Breakdown Insurance) คุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

โดยเฉียบพลันของตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้

วัสดุท่ีมีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดในการออกแบบ การขาดความชำนาญในการติดต้ัง ความ

บกพร่องจากผู้ผลิต ไฟฟ้าลัดวงจร และการระเบิด 
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การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย  เช่น   

(2.2.11) การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) คุ้มครองความรับผิด

ตามกฎหมายของผู ้ เอาประกันภัยต่อการสูญเสียชีว ิต ความบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันเกิดขึ ้นโดย

อุบัติเหตุจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย 

(2.2.12) การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability 

Insurance) คุ้มครองความเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความรับผิด

ตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจากการบริหารงานผิดพลาด เช่น การกระทำผิด

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ประมาทเลินเล่อ การแถลงข้อมูลต่อสาธารณชนท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็น

จริง 

(2.2.13) การประกันภยัเงนิทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) คุ้มครองความรับ

ผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ หรือขณะ

ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงิน

ทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็นต้น ฯลฯ 

การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเก่ียวกับภัยอ่ืนๆ เช่น 

 (2.2.14) การประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) ชดเชยความเสียหาย

ทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกเงิน หรือตราสารทางการเงนิของ

นายจ้าง 

(2.2.15) การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี 

และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเน่ืองมาจากกระทำผิดโดยประมาท แบ่งเป็นก่อนการกระทำความผิด

และหลังกระทำความผิด 

(2.2.16) การประกันผู้เล่นกอลฟ์ (Golfer’s Indemnity Insurance) คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของ

ผู้เอาประกันภัย รวมท้ังการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และการทำโฮล-อิน-วัน 

การประกันอ่ืนๆ (Other Insurance) นอกเหนือจากการประกันภัยชนิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

บริษัทยังอาจจัดหาหรือจัดทำประกันภัยชนิดอื่น ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาวะทาง

เศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 

(2.3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือ

ตัวเรือ ต้ังแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางตามเง่ือนไขความคุ้มครองแต่ละประเภท 

(3) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident and Health Insurance) 

(3.1) ประกันอุบัติเหตุ รายเดี่ยวและกลุ่ม ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีท่ีประสบอุบัติเหตุจนได้รับความ

บาดเจ็บทางร่างกาย ตามกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผลประโยชน์การ

ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ รวมถึงการขยายความ

คุ้มครองต่างๆ เช่น การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การแข่งกีฬาอันตราย เป็นต้น ท้ังน้ีบริษัทมีผลิตภัณฑ์

หลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมีเบี้ยประกันภัยและแผนประกันที่เหมาะสมทั้งแบบส่วน

บุคคล และแบบกลุ่ม 
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(3.2) ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ

ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยอย่างกะทันหันระหว่างเดินทาง ไม่ว่า

จะเป็นการเดินทางในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยตามเส้นทางและวันที่ระบุไว้ โดยมีทั้งแบบความคุ้มครอง

รายเที่ยว และความคุ้มครองรายปี นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองที่หลากหลายมากขึ้น เช่น คุ้มครองความ

สูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ความล่าช้า

ในการเดินทาง เป็นต้น ท้ังน้ีความคุ้มครองและเบ้ียประกันภัยข้ึนกับแผนประกันภัยท่ีลูกค้าเลือกซ้ือ 

(3.3) ประกันภัยสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื ่องมาจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ  โดยมี

ผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทเหมาจ่ายตามจริง ประเภทจำกัดจำนวนผลประโยชน์แต่ละรายการ โดยให้ความคุ้มครอง

สำหรับการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (IPD) และสามารถซ้ือความคุ้มครองสำหรับ

ผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได้ ซึ่งลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายหากเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญา

ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพมีทั้งแบบรายเดี่ยว และรายกลุ่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง 

โดยเบ้ียประกันภัยข้ึนกับอายุผู้เอาประกันภัยและทุนประกันภัยท่ีเลือกซ้ือ 

การประกันภยัต่อ (Reinsurance) 

คณะกรรมการบริษัทอนุม ัต ิจ ัดทำกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management 

Framework)  ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เพ่ือให้ม่ันใจว่าโครงสร้างสัญญาประกันภัยต่อในแต่ละประเภทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีลักษณะ

สัญญาที่สามารถกระจายความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้  เพียงพอกับเงินดำรงกองทุนที่ไม่ส่งผล

กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัท โดยมีรูปแบบสัญญาประกันภัยต่อ ดังน้ี 

- การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อ

ให้ความไว้วางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อภายใต้เง่ือนไขสัญญาประกันภัยต่อ ท้ังน้ี 

บริษัทมีการทำสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบ คือ การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

(Proportional Treaty) และการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non- Proportional 

Treaty)   

- การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) เป็นประกันภัยต่อแบบเป็นราย ๆ 

บริษัทรับประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงานโดยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน 

การบริหารการประกันภัยต่อได้คำนึงถึงการจัดการความเส่ียงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) เพ่ือรองรับเหตุการณ์

ภัยขนาดใหญ่ หรือภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อ 

นอกจากน้ีบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติผู้เอาประกันภัยต่อ ท้ังผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ และผู้รับ

ประกันภัยต่อต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้รับประกันภัยต่อมีศักยภาพที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม

สัดส่วนหรือจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อได้ โดยมีกระบวนการทบทวนสถานะการเงินระหว่างปีสัญญาของผู้รับ

ประกันภัยต่อ หากระหว่างปีผู้รับประกันภัยต่อขาดคุณสมบัติตามกำหนด บริษัทได้กำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อรองรับ

สถานการณ์ 
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ช่องทางการให้บริการ และลกูค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจประกันวินาศภยั   

(1) ธุรกิจประกันวินาศภยัมีช่องทางการจำหน่าย ดงัน้ี 

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ธนาคารและสถาบันการเงิน 

ช่องทางโทรศัพท์ รวมถึงเครือข่ายของบริษัทในเครือทีซีซี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีช่องทางในการจำหน่ายผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทัล 

การรับประกันภัยต่อ บริษัทมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Ceding Company) 

ซ่ึงทำให้บริษัทมีรายได้จากการรับประกันต่อจากบริษัทประกันภัยรายอ่ืน 

(2) กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตัวแทน

และนายหน้า ธนาคารและสถาบันการเงิน ช่องทางอ่ืน ๆ รวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี  

 กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ซ่ึงได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึง SECAP 

และบริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มทีซีซี 

 

ธุรกิจการเงิน 

ในกลุ่มธุรกิจการเงินประกอบด้วย 2 ธุรกิจย่อยได้แก่ (1) ธุรกิจลิสซิ่ง โดยเน้นการจัดหาทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบการนิติ

บุคคลเป็นหลักในรูปแบบการเช่า ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“SECAP”) โดยธุรกิจลิสซิ่งเป็นการให้บริการเช่า

ทรัพย์สินประเภทหน่ึงซ่ึงผู้เช่าตกลงทำสัญญาเช่าทรัพย์สินและชำระค่าเช่าทรัพย์สินเป็นรายงวด โดยผลิตภัณฑ์ของ SECAP มี

ดังน้ี 

1) การให้เช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)  

SECAP เน้นธุรกิจให้เช่าเพ่ือการดำเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก ซ่ึงเป็นการ

ให้เช่าระยะยาวแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทในกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่มทีซีซี 

รถยนต์ที่ให้เช่าพร้อมบริการซ่อมบำรุงรักษา ประกันภัยชั้น 1 การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี และมีรถยนต์ทดแทนกรณี

รถยนต์ใช้งานไม่ได้ ตลอดระยะเวลาให้เช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SECAP มีรถให้เช่ากว่า 22,000 คัน 

นอกจากน้ี SECAP ยังมีบริการให้คำปรึกษาและรับบริหารจัดการด้านยานพาหนะของธุรกิจและหน่วยงานอีกด้วย  

ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น (Short-term Rental) มีระยะเวลาในการ

ให้บริการน้อยกว่า 1 ปี และ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Long-term Rental) หรือการให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน 

(Operating Lease) มีระยะเวลาในการให้บริการต้ังแต่ 1 ปี ข้ึนไป โดยธุรกิจลิสซ่ิงของ SECAP ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า

รถยนต์เพ่ือการดำเนินงาน   

ส่วนผู้เช่าและธุรกิจนั้นจะได้รับประโยชน์จากการเช่าเพ่ือการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและการบริหาร

จัดการประโยชน์ เช่น การลดภาระกระแสเงินสดขาออกและเพ่ิมความสามารถในการวางแผนการเงินโดยการทยอยชำระ

ค่าเช่าคงที ่รายงวด การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและประกันภัยยานพาหนะ ลดความเสี ่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงของความต้องการในการใช้ยานพาหนะ และลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหมู่ยานพาหนะและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่มีการใช้งาน กลุ่มธุรกิจลิสซิ่งยัง

จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (“RDD”) โดย RDD จัดซื้อรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

สำหรับการเช่าเพ่ือการดำเนินงานหรือรถยนต์ใช้แล้วจาก SECAP และนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประมูล 

โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์มือสอง หรือจำหน่ายให้ผู้เช่าเดิม เป็นต้น โดย RDD ดำเนินการซื้อรถยนต์จาก SECAP และ
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จำหน่ายออกไปในราคาตลาด ทำให้กลุ่มธุรกิจเกิดสภาพคล่องและกระแสเงินสดรับสำหรับการนำไปจัดหายานพาหนะ

เพ่ิมเติมท่ีมีความทันสมัยและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีมากข้ึน 

นอกจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพ่ือการดำเนินงานแล้ว SECAP  อีกท้ัง SEM และ SEMR ยังมีแผนในการขยายธุรกิจการ

ให้สินเช่ือในหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์และไม่เก่ียวข้อง ได้แก่  

2) สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ (New Car Hire Purchase)  

สำหรับผู้ท่ีต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ ด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ียืดหยุ่น ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการชำระค่าเช่าซ้ือราย

เดือนท่ีเหมาะสมกับรายได้ 

3) สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car Hire Purchase)  

สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการในการซ้ือรถยนต์ที่ใช้แล้วและมีราคาถูกกว่ารถยนต์ใหม่พร้อมทั้งแบ่งชำระเป็นรายงวด 

ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการประหยัดค่าใช้จ่าย 

4) สินเช่ือกู้ยืมเงินโดยมีรถยนต์เป็นหลักประกัน (Cash Your Car)  

สำหรับผู้ท่ีมีความต้องการในการใช้เงินสดเร่งด่วน สามารถนำรถยนต์ท่ีลูกค้ามีนำมาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืม

ได้ โดยมีระยะเวลาการอนุมัติท่ีรวดเร็วและเง่ือนไขท่ีคล่องตัว 

5) สินเช่ือระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Loan)  

เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในระยะสั้น ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ

เงินทุนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วง High Season ของธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดใน

การจัดเตรียมสินค้าและบริการสำหรับจำหน่าย เช่น การสำรองสินค้าบริโภคคงคลังเพ่ิมในช่วงเทศกาลท่ีมีอุปสงค์ในการ

บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพ่ิมขึ้นสูง โดย SECAP จะคำนวนดอกเบี้ยสำหรับการให้สินเชื่อระยะส้ัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้

มุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือประเภทน้ีให้แก่กลุ่มคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มทีซีซี เช่น ตัวแทนจำหน่ายเคร่ืองด่ืมของ บริษัท ไทยเบฟ

เวอเรจ จำกัด (มหาชน)  

6) สินเช่ือแฟคตอร่ิง (Factoring Loan)  

เป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ขายสินค้าและบริการและคู่ค้าบริษัทในกลุ่มทีซีซี อีกประเภทหนึ่งเพ่ือการบริหารสภาพคล่องและ

เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผู้ให้สินเชื่อจะรับโอนสิทธิ์การเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าและบริการและชำระเงินค่า

สินค้าหรือบริการทั้งจำนวนหรือบางส่วนให้แก่ผู้ขายสินค้าล่วงหน้าก่อนครบกำหนดการชำระค่าสินค้าและบริการโดย 

SECAP จะคิดดอกเบ้ียจากการจ่ายเงินล่วงหน้ารวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและการบริหารบัญชีลูกหน้ี โดย

เม่ือครบกำหนดชำระลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีการค้าจะชำระหน้ีโดยตรงให้กับ SECAP 

7) สินเช่ือสำหรับการดำเนินโครงการ (Project Finance)  

โดยสินเชื่อโครงการนั้นเป็นสินเชื่อมุ่งเน้นโครงการที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอสำหรับการชำระหนี้ โดยมักจะใช้กระแสเงิน

สดของโครงการนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงต้องเป็นโครงการที่มีเสถียรภาพสูง ความผันผวนต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย 

และกระแสเงินสดต่ำ มีผู้รับซื้อสินค้าและบริการจากโครงการและผู้จำหน่ายวัตถดุิบสำหรับโครงการที่ชัดเจนและแนน่อน 

เช่นโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีรายได้และกระแสเงินสดสม่ำเสมอ มีผู้รับซื้อไฟฟ้าจากการ

ผลิตท่ีชัดเจน โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นให้สินเช่ือแก่โครงการท่ีดำเนินการร่วมกับบริษัทในกลุ่มทีซีซี 

8) สินเช่ืออ่ืน ๆ 

เป็นสินเชื่อที่มุ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อย หรือธุรกิจสำหรับคู่ค้าบริษัท เช่น อู่ตรวจสภาพรถยนต์ หรือบริษัทในกลุ่มทีซีซี 

รวมถึงสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ือขยายการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายข้ึน รวมถึงการ

สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยและธุรกิจคู่ค้าของกลุ่มทีซีซีมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและเพ่ิมศักยภาพในการดำเนิน
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ธุรกิจ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีให้บริการ เช่น สินเช่ือรับซ้ือต๋ัวเงินกับเกษตรกรชาวไร่ ท่ีนำผลผลิตส่งโรงงานของบริษัท

ในกลุ่มทีซีซี, สินเช่ือเพ่ือสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น 

โดยบริษัทได้การดำเนินการจัดตั้งบริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด (เดิมบริษัท เอสอีจี มันนี่ จำกัด) เพื่อดำเนินธุรกิจ

สินเช่ือท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ และได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 

 ช่องทางการให้บริการและลกูค้าเป้าหมาย 

(1) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 

ธุรกิจลิสซ่ิง 

เน้นการจำหน่ายโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านพนักงานฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งจะมีการศึกษาความต้องการของ

ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และนำเสนอบริการแก่ลูกค้าแต่ละรายโดยตรง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี

ที่สุด โดย SECAP มีช่องทางการจำหน่ายหลักคือพนักงานและตัวแทนในการติดต่อขาย ส่วน RDD มีการจำหน่าย

รถยนต์ใช้แล้วผ่านการประมูล จำหน่ายผ่านโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์มือสอง ช่องทางออนไลน์ และจำหน่ายให้แก่ผู้เช่าราย

เดิม เป็นต้น 

ธุรกิจสินเช่ือ 

สำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่ค้า นิติบุคคล เน้นการจำหน่ายโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านพนักงานฝ่ายขายของบริษัท 

ซ่ึงจะมีการศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และนำเสนอบริการแก่ลูกค้าแต่ละรายโดยตรง รวมท้ังอาศัยความ

ร่วมมือจากหน่วยงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซีในการประชาสัมพันธ์บริการสินเชื่อไปยังคู่ค้า พนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันเพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางการให้บริการ 

(2) กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจลิสซ่ิง 

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพ่ือการดำเนินงานเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังน้ี 

• องค์กรภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนิยมการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท เช่น รถยนต์น่ัง

ส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ เป็นต้น เพ่ือใช้สำหรับการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงานน้ัน ๆ  

• องค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ รถยนต์น่ัง รถตู้ และรถยนต์ประเภท Luxury car เพ่ือใช้สำหรับการเดินทางของพนักงานและผู้บริหารของ

บริษัท รถกระบะ และรถบรรทุก เพ่ือใช้สำหรับการขนส่งสินค้า  

• เครือข่ายของบริษัทได้แก่ บริษัทต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มทีซีซี ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทเช่นเดียวกับ

องค์กรเอกชนท่ัวไป 

ธุรกิจสินเช่ือ 

สำหรับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้สินเชื่อต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทเน้นการจำหน่ายให้กับบุคลากร พนักงานและคู่ค้าของ

บริษัทต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มทีซีซี และมีแนวโน้มขยายการให้สินเช่ือแก่บุคคลอ่ืน ๆ 
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การตลาดและการแขง่ขนั 

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2564 

ธุรกิจประกันชีวิตไทย ในปี 2564 มีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า จากการเริ่มฟื้นตัวและการปรับตัวหลังจาก

เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับระบบเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ดังกล่าว 

ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit-Linked / Universal Life กลายเป็นแบบประกันที่ได้รับความสนใจสูง อัน

เนื่องมาจากสามารถความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกัน ทั้งเรื่องการให้

ผลตอบแทนจากการลงทุน และความคุ้มครองประกันชีวิต นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มการประกัน

สุขภาพและโรคร้ายแรง (Health & CI) มีอัตราการเติบโตท่ีสูงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุท่ีทุกคนเร่ิมตระหนักและให้ความสำคัญกับ

การบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในทุกๆ ปี  และจากการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุของประเทศไทย ยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นอีกแบบประกันที่มีอัตราการเติบโตสูง อย่างไรก็

ตาม ภาคธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทาย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอขายผ่านช่องทางดิจิทัล การ

ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการบริการหลังการขาย ซ่ึงยังคงต้องมีการพัฒนาเพ่ือสอดรับการปรับเปล่ียนท่ีเข้ามาอย่าง

รวดเร็ว รวมไปถึงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงได้อีกทางหน่ึง 

ธุรกิจประกันชีวิตของปี 2564 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งส้ิน 614,116 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 2.32  เม่ือ

เทียบกับปีที่ผ่านมา และเบี้ยประกันชีวิตปีต่อ (Renewal Year Premium) 443,451 ล้านบาท และมีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์

ประกันชีวิตร้อยละ 81  คิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 3.79 และคิดเป็นเบ้ีย

ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จำนวน  9,276 บาทต่อคน อัตราเติบโตข้ึนร้อยละ 2.36 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่าน

มา 

 

เบ้ียประกันชีวิต  
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เบี้ยประกันภัยปแรก

อัตราความคงอยูของกรมธรรม
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เบ้ียประกันชีวิตต่อจำนวนประชากรและ GDP 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

 

ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) ยังคงเป็นช่องทางหลักและช่องทางสำคัญ ในการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ เดือนธันวาคมปี 2564 มีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้มากเปน็อันดับหนึง่คิดเป็นร้อยละ 

52.21 ด้วยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจำนวน 320,629 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 0.09 อันดับสอง ช่องทางการ

จำหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) สัดส่วนการจำหน่ายร้อยละ 39.74 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 244,073 ล้านบาท 

เติบโตร้อยละ 5.40 อันดับสาม ช่องทางการจำหน่ายผ่านนายหน้า (Broker) มีสัดส่วนร้อยละ 3.97 เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 

24,410 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.52 และช่องทางการจำหน่ายอ่ืนๆ (Other) อีกร้อยละ 4.07 มีเบ้ียประกันชีวิตรับรวม 25,005 

ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.14 ตามลำดับ 
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เบ้ียประกันชีวิต จำแนกตามช่องทางการขาย 

 

 
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย 

 

เบ้ียประกันภยัรับและสว่นแบ่งการตลาดของ SELIC 

 

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย 
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สำหรับอาคเนย์ประกันชีวิต ปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 10,891 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ

ร้อยละ 1.77 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งอุตสาหกรรม ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตร้อยละ 

30.51 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 นโยบายการตลาด 

ในปี 2564 จากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และสถานการณ์แพร่ระบาดโค

โรนาไวรัส (COVID-19)  ที่กลับมาอีกระลอก ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์โดยปรับลดสัดส่วนการขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ท่ีต้องพ่ึงพิงอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือลดความเส่ียง และมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการ

ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์บนส่ือสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในช่องทางดิจิทัล   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ของลูกค้าและฝ่ายขาย มาใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการลูกค้า ตรงกับความถนัดของฝ่ายขายแต่ละช่องทางท่ีมี

ความแตกต่างกัน (Propensity model) รวมถึงการจัดทำแคมเปญทางการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Customized 

campaign) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย แต่ละช่องทางจำหน่ายปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละบุคคล และให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตหรือกระบวนการคิดของมนุษย์ โดยนำข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์และบริการ

การตลาด พร้อมยังพัฒนาการเชื่อมต่อบริการให้ทั่วถึงลูกค้าโดยตรงผ่าน LINE (B2C) ธนาคาร และดิจิทัล พาร์ทเนอร์ 

(B2B2C) 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต 

ในปี 2565 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ จะขยายตัวได้ในอัตรา 3.4%-4% 

จากการนำผลกระทบการระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน (Omicron) ท่ีรุนแรงเข้ามาประเมินด้วย  

จากการประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้างต้น บริษัทฯ ได้คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2565 ว่า

อาจมีอัตราการเติบโตเท่าปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการที่คนไทยเริ่มปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้

ความสำคัญและมองเห็นประโยชน์การประกันชีวิตและสุขภาพมากขึ้น  ประกอบกับภาครัฐ ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

หลายประการ เพื่อรักษาเสถียรภาพของภาคธุรกิจ ในขณะที่อุตสาหกรรมการประกันชีวิต ยังคงมีเสถียรภาพและความม่ันคง

สูงกว่าภาคอุตสาหกรรมการประกันภัย ท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากในการรับประกันภัยโควิด-19 ท่ีผ่านมา  

สำหรับสภาพการแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจประกันชีวิต คาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดประกันสุขภาพ 

และประกันคุ้มครองสินเชื่อ ตามการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีโอกาสทางการตลาดอีกมากในธุรกิจ

ประกันชีวิต เน่ืองจากอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตของคนไทย ยังคงอยู่ในอัตราท่ีต่ำกว่า 40% เม่ือเทียบกับประเทศ

อื่นในอาเซียนที่มีอัตราการถือครองมากกว่า100% นอกจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดประกันสุขภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์

ประกันควบการลงทุนยังคงมีอัตราการเติบโตสูงมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้มองเห็นโอกาสทางการตลาดและได้เร่ิมวางกล

ยุทธ์และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนสู่ตลาดในปี  2566  

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย   

ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ ้น 265,849 ล้านบาท 

ขยายตัวร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นผลมาจากประชาชนมีการซื้อประกันภัยที่เกี่ยวกับโควิด-19 ในหมวดประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 

ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยทางทะเลเพ่ิมข้ึน แยกเป็นเบ้ียประกันภัยรถยนต์ 149,544 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 เบ้ีย

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 99,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.40 เบี้ยประกันอัคคีภัย 10,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เบ้ีย

ประกันภัยทางทะเล 6,320 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.6 
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ภาพรวมธุรกิจการเงิน   

ธุรกิจลสิซ่ิง 

ภาพรวมตลาดรถยนต์ ยอดขายภายในประเทศในปี 2564 หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยคาดว่ายอดขาย

รถยนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 7.6 แสนคัน หรือ หดตัว 4% จากปีก่อน เนื่องจาก ในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ภาค

ธุรกิจโดยทั่วไปได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ (ระลอกที่ 3) โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงหลัก

หมื่นรายต่อวัน ซึ่งรุนแรงกว่าคร้ังที่ผ่านมา ทั้งนี้ภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ ซึ่งควบคุมกิจกรรมทางสังคมและพาณิชย์

อย่างเข้มงวดในหลายพ้ืนท่ี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว 

ถึงแม้ว่าในปี 2564 ยอดขายรถยนต์จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

และมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐที่จำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามคาดว่าสำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไทยในปี 2565 มีความเป็นไปได้ที่โควิด-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ก็มั่นใจว่า 

ตลาดจะค่อยๆ ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อม ๆ กับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมด รวมถึงการที่ประชาชน

เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว และปัญหาชิ้นส่วนการผลิตขาดตลาดจะ

ค่อยๆ คลี่คลายลงทำให้คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2565 จะอยู่ที่ 860,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับปท่ีี

แล้ว 

ในส่วนของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน ภาพรวมชะลอตัวในทิศทางเดียวกับสภาวเศรษฐกิจซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการการระบาดของโควิด19 โดย (1) ภาพรวมความต้องการตลาดรถยนต์ให้เช่าเพ่ือการดำเนินงานชะลอตัว

ลง และ (2) การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสูงขึ้น พบผู้ประกอบการรายใหญ่และเล็กแข่งขันสูงขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ด้าน

ราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งด้านการบริการที่ครอบคลุม การบริการที่ครบวงจร จึงทำให้ยังคง

สามารถรักษาฐานลูกค้าใหญ่ไว้ได้ อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทในเครือทีซีซี  

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว (ตลาดรถมือสอง) ในช่วงครึ่งปีแรก 2564 มีการฟื้นตัว

โดยเฉพาะด้านราคา อย่างไรก็ตามยังคงมีความเส่ียงจากผลกระทบโควิด รอบ 3 ในไตรมาส 3 และคาดการณ์ยอดขายท้ัง

ปีจะเริ่มฟื้นตัว เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.7 ล้านคัน คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจาก

ปัจจัยผลักดันสำคัญ อาทิ ผู้ใช้งานมีความกังวลด้านสุขภาพ (ความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวแทนการใช้บริการระบบ

ขนส่งสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึน) รวมท้ังยังเป็นตลาดแลกเปล่ียนให้ผู้ใช้รถสามารถขยับ ขยายขนาดหรือประเภทของรถตามความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุ (Life cycle) โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินสดก้อนใหญ่หรือขอสินเชื่อ และปัญหา

การคลาดแคลนช้ินส่วนสำคัญในการผลิตรถยนต์ ทำให้ปริมาณการผลิตรถใหม่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

แหล่งข้อมูล: อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), โตโยต้า 

และ บทวิเคราะห์จาก, ttb analytic / ศูนย์วิจัยเกียรตินาคิน ภัทร 

 

ธุรกิจสนิเช่ือ 

ธุรกิจสินเชื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ (ระลอกที่ 3) 

โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงหลักหมื่นรายต่อวัน ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมกิจกรรมทางสังคมและ

พาณิชย์อย่างเข้มงวดในหลายพ้ืนท่ี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว จากมาตรการดังกล่าว

ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจสินเช่ือท้ังด้านความต้องการและคุณภาพสินเช่ือโดยรวม 

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ ช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนความต้องการสินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีและ

การผ่อนปรนเกณฑ์การจัดช้ัน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี 2564 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันปีก่อน เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 ท่ีขยายตัวร้อยละ 5.1 ท้ังน้ีสินเช่ือยังคงขยายตัวต่อเน่ืองแม้หักผลของสินเช่ือท่ีให้แก่

ภาครัฐและมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยหากแยกพิจารณาตามประเภทสินเช่ือ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) สินเช่ือธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 7.9 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ขยายตัวในเกือบทุกประเภท

ธุรกิจ สะท้อนความต้องการเงินทุนของภาคธุรกิจตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับสินเชื่อที่ให้แก่

ภาครัฐท่ียังคงเพ่ิมข้ึน ส่วนสินเช่ือธุรกิจ SMEs ขยายตัวต่อเน่ือง จากมาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟูเป็นสำคัญ 

2) สินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 4.0 โดยสินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัว

สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวได้ต่อเนื่องตามความต้องการ

สภาพคล่องของภาคครัวเรือน สินเชื่อรถยนต์ทรงตัวสอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว 

ขณะท่ีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยขยายตัวในอัตราชะลอลงตามอุปสงค์ต่อท่ีอยู่อาศัยท่ีปรับลดลงจากปีก่อน 

ด้านคุณภาพสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2564 ในภาพรวมค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน เป็นผลจากการปรับ

โครงสร้างหนี้และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เป็นสำคัญ โดยยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non Performing Loan: 

NPL หรือ stage 3) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยมาอยู่ท่ี 530.7 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวมท่ีร้อยละ 2.98 ขณะท่ี

สัดส่วนสินเชือ่ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (Significant Increase in Credit 

Risk: SICR หรือ stage 2) อยู่ท่ีร้อยละ 6.39 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนท่ีร้อยละ 6.62 

บริษัท (โดย SEM และ SEMR) มุ่งเน้นให้สินเช่ือแก่คู่ค้าและพนักงานบริษัทในกลุ่มทีซีซี รวมถึงโครงการท่ีดำเนินการ

ร่วมกับบริษัทในกลุ่มทีซีซี อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซีในการประชาสัมพันธ์บริการสินเช่ือไปยังคู่

ค้า พนักงาน โดยออกแบบผลิตภัณฑ์มีเงื่อนไขและรายละเอียด ที่จูงใจให้คู่ค้าและพนักงานมาสมัครใช้บริการสินเชื่อ และ

บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

 

แหล่งข้อมูล: อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564  บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส ์จำกัด (มหาชน) 

 

 

21 

 

1.3 การจดัหาผลติภัณฑห์รือบริการ 

แหลง่ท่ีมาของเงินทุน 

ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหลัก 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแล้ว กระแสเงินสดท่ีได้มา

จากการดำเนินงานหลัก คือ รายได้จากเบ้ียประกันภัยรับ และรายได้จากการลงทุน   

ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหลัก 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแล้ว กระแสเงินสดท่ี

ได้มาจากการดำเนินงานหลัก คือ รายได้จากเบ้ียประกันภัยรับ และรายได้จากการลงทุน  

ธุรกิจลิสซิ่งและธุรกิจการเงินของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 3 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว กระแส

เงินสดท่ีได้มาจากการดำเนินงานหลัก และการกู้ยืม 

ทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ใน

การประกอบธุรกิจของบริษัทตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท  มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 

มลูค่าสทุธิตามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ทีดิ่น 2,741.25  2,811.65  2,658.83  เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

อาคาร 549.85  580.34  605.73  เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งติดต้ังและ

อุปกรณส์ำนักงาน 

42.89  68.20  79.88  โปรดดูรายละเอียด

ใน 4.1.1.3  

โปรดดู

รายละเอียดใน 

4.1.1.3  

ยานพาหนะ 254.69  278.83  256.48  โปรดดูรายละเอียด

ใน 4.1.2 

โปรดดู

รายละเอียดใน 

4.1.2 

สนิทรัพยท์ีม่ไีว้ใหเ้ช่าตาม

สญัญาเช่าดำเนนิงาน 

11,770.30  11,989.85  12,619.61  โปรดดูรายละเอียด

ใน 4.1.2 

โปรดดู

รายละเอียดใน 

4.1.2 

สนิทรัพยร์ะหว่างติดต้ัง 83.94  5.03  0.16  เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

รวม 15,442.91  15,733.89  16,220.69      
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สนิทรัพยถ์าวรท่ีใช้ประกอบธุรกิจ มดีงันี ้

(1)  ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ ์

 - ท่ีดนิ 

ทีต้ั่ง 

ขนาด

พืน้ที ่

วัตถุประสงค์

การถือครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 

ภาระ

ผูกพัน 

(ไร่ -งาน 

-วา) 
(ลา้นบาท) 

  
31 ธ.ค. 

64 

31 ธ.ค. 

63 

31 ธ.ค. 

62 

ถนนสีลม เขตบาง

รัก จังหวัด

กรุงเทพฯ 

1-6-34 ใช้เป็นที่ต้ัง

อาคาร

สำนักงาน

ใหญ่และ

อาคารจอด

รถ 

    

2,021.45  

    

2,021.45  

   

2,021.45  

เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอด

ภาระ

ผูกพัน 

ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี 

กรุงเทพ 

0-1-68 ใช้เป็นที่ต้ัง

อาคาร

สำนักงาน

ใหญ่ 

        

93.14  

        

93.14  

       

20.28  

สำนักงานสาขา

ประกันชีวิตและ

ประกันภัยทั่ว

ประเทศ 

ทั้งหมด 

56 แห่ง 

ใช้เป็นที่ต้ัง

สำนักงาน

สาขาประกัน

ชีวิตและ

ประกันภัย 

      

475.95  

      

546.35  

      

471.30  

ตำบลบางพลีใหญ่ 

อำเภอบางพลี 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

ทั้งหมด 2 

แห่งรวม

พ้ืนที่ 5 - 

4 - 54 

ใช้เป็นที่ต้ัง

อาคาร

สำนักงานและ

ที่จอดรถ

สำหรับ

รถยนต์ให้เช่า

ของกิจการ 

      

127.61  

      

127.61  

      

122.70  

18/27-28 ถนน

สุขุมวิท อำเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 

21000 

85 ตาราง

วา 

ใช้เป็นที่ต้ัง

สำนักงาน

สาขา

ประกันภัย 

        

2.08  

        

12.08  

       

12.08  

355/15-16 ถนน

มิตรภาพจังหวัด

ขอนแก่น 40000 

40 ตาราง

วา 

ใช้เป็นที่ต้ัง

สำนักงาน

สาขา

ประกันภัย 

        

11.02  

        

11.02  

        

1.02  

    รวม 
    

2,741.25  

    

2,811.65  

   

2,658.83  
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- อาคาร 

ประเภททรัพยส์นิ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั (ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 

64 

31 ธ.ค. 

63 

31 ธ.ค. 

62 

ถนนสีลม เขตบางรัก 

จังหวัดกรุงเทพฯ 

อาคารสำนักงาน

ใหญ่และอาคาร

จอดรถ 

      

348.29  

      

359.34  

      

370.40  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

ถนนศรีอยุธยา แขวง

ถนนพญาไท เขตราช

เทวี กรุงเทพ 

ใช้เป็นที่ต้ังอาคาร

สำนักงานใหญ่ 

         

7.37  

        

14.15  

         

7.59  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

สำนักงานสาขา

ประกันชีวิตและ

ประกันภัยทั่วประเทศ 

ทั้งหมด 56 แห่ง และ

อาคารอ่ืนๆ 

อาคารสำนักงาน

สาขาประกันชีวิต/

ประกันภัยและ

อาคารอ่ืนๆ 

      

194.19  

      

206.85  

      

227.74  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

 รวม 
      

549.85  

      

580.34  

      

605.73  
    

 

 

 

- เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณส์ำนักงาน 

 

ประเภททรัพยส์นิ 
วัตถุประสงค์การถือ

ครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

(ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 

64 

31 

ธ.ค. 

63 31 ธ.ค. 62 

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สำนักงาน 

เพ่ือใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจ 

        

42.44  

       

67.74  

        

79.29  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สำนักงาน 

เพ่ือใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจ 

         

0.45  

         

0.46  

         0.59  สินทรัพย์

ตามสัญญา

เช่าการเงิน 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

  
รวม 

        

42.89  

       

68.20  

        

79.88      
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(2) สญัญาเช่าและบริการ 

- สนิทรัพยท่ี์มีไว้ให้เช่าตามสญัญาเช่าดำเนินงาน 

 

ประเภททรัพยส์นิ 
วัตถุประสงค์

การถือครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั (ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 

64 

31 ธ.ค. 

63 

31 ธ.ค. 

62 

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้

เช่าตามสัญญาเช่า

ดำเนินงาน 

สำหรับสัญญา

เช่าดำเนินงาน 

  

11,182.22  

  

11,395.85  

  

12,051.04  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

บางส่วนเป็น

หลักประกันการ

กู้ยืมระยะยาวกับ

สถาบันการเงิน 

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้

เช่าตามสัญญาเช่า

ดำเนินงาน 

สำหรับสัญญา

เช่าดำเนินงาน 

      

588.08  

      

594.00  

      

568.57  

ภายใต้

สัญญาเช่า

การเงิน 

ภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน 

  
รวม 

  

11,770.30  

  

11,989.85  

  

12,619.61      

 

- ยานพาหนะ 

ประเภททรัพยส์นิ 
วัตถุประสงค์การถือ

ครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั (ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 

64 

31 ธ.ค. 

63 

31 ธ.ค. 

62 

ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจ 

      

254.55  

      

256.94  

      

253.50  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจ 

         

0.13  

        

21.89  

         

2.98  

สินทรัพย์ตาม

สัญญาเช่า

การเงิน 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

  
รวม 

    

254.68  

    

278.83  

    

256.48  

    

- สนิทรัพยร์ะหว่างติดต้ัง 

ประเภททรัพยส์นิ 
วัตถุประสงค์การถือ

ครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

(ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 64 

31 ธ.ค. 

63 

31 

ธ.ค. 

62 

สินทรัพย์ระหว่าง

ติดต้ัง 

เพ่ือใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจ         83.94  

         

5.03  

         

0.16  

เป็น

เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 
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(3) สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประเภททรัพยส์นิ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 

มลูคา่สทุธิตามบัญชี 

ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

(ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 64 

31 

ธ.ค. 

63 31 ธ.ค. 62 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ

ดำเนินธุรกิจ       258.26  

      

288.63        302.33  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา 

เพ่ือใช้ในการ

ดำเนินธุรกิจ         57.91  

      

120.07        108.23  

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

ปลอดภาระ

ผูกพัน 

  
รวม 

      316.17  

     

408.70        410.56      

 

 

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการจัดทำตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 

เมษายน 2561 ดังน้ี 

เคร่ืองหมายการค้า สำหรับบริษัท 

 

 
 

บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

โดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ขอใช้ร่วม 

  

การลงทุนในบริษัทยอ่ย 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะ

ลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือ

เสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนใน

ธุรกิจอื่นเพ่ิมเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษัท ซึ ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณา

ศักยภาพและปัจจัยความเส่ียงจากการลงทุน โดยมีข้ันตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะต้องได้รับความ

เห็นชอบ และ/หรือการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ท้ังน้ี ใน

การขออนุมัติการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

งานท่ียงัไม่ไดส้ง่มอบ  

- ไม่มี- 
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1.4   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

* เครือไทย โฮลด้ิงส์ “TGH” และอินทรประกันภัย “INSURE” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ช่ือย่อบริษัทและบริษัทในเครือ 

TGH บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

SELIC บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

SEIC บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

SECAP บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

INSURE บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

PCK บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จำกัด) 

CCL5 บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด 

PGR บริษัท โปรการาจ จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท สินบัวหลวงลิสซ่ิง จำกัด) 

RDD บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด 

SEM บริษัท อาคเนย์ มันน่ี จำกัด 

SEMR บริษัท อาคเนย์ มันน่ี รีเทล จำกัด 

SEP บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 
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TWL บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟว่ิง จำกัด 

ASH บริษัท เอเชียต๊ิกเฮาส์ จำกัด 

CSH บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลด้ิง จำกัด 

MEIS บริษัท มี อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท บ๊ิกซี เซอร์วิสเซส จำกัด) 

MEIB บริษัท มี อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (เดิมช่ือ บริษัท บ๊ิกซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 

จำกัด) 

SEA บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด 

TCCPC บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด 

SSF บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

STC บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลต้ิง จำกัด 

SEAD บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี จำกัด 

SEAD 

SG 
บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี สิงคโปร์ จำกัด 

 

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

(1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) 

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.97% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,200,000,000 บาท 

 

(2) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SEIC) 

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภัย 

สัดส่วนการถือหุ้น 97.33% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน จี ถึงช้ัน 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,000,000 บาท 
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(3) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (SECAP) 

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

ประเภทธุรกิจ บริการรถเช่าเพ่ือธุรกิจ และธุรกิจให้สินเช่ือ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200,000,000 บาท 

 

(4) บริษัท โปรการาจ จำกัด (PGR) 

ช่ือบริษัท บริษัท โปรการาจ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจอู่ และจัดจำหน่ายอะไหล่ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200,000,000 บาท 

 

(5) บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด (PCK) 

ช่ือบริษัท บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจ surveyor  

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000 บาท 

 

(6) บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด (CCL) 

ช่ือบริษัท บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด 

ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่ีจอดรถยนต์แก่ SECAP และ RDD 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 180,000,000 บาท 
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(7) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (RDD) 

ช่ือบริษัท บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ขายและให้เช่ารถยนต์มือสองสภาพดี  

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 71/1 หมู ่ท ี ่  20 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท 

 

(8) บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด (SEM)  

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์ มันน่ี จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อสำหรับธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน และ

สินเช่ือสวัสดิการพนักงาน 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท 

 

(9) บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด (SEMR) 

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์ มันน่ี รีเทล จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล   

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท 

 

(10) บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (SEP) 

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ให้เช่าอาคารพื้นท่ี

สำนักงาน รวมถึงสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาค เนย ์  ช ั ้ น  12 ถนนส ี ลม  แขวงส ี ลม  เขตบาง รัก 

กรุงเทพมหานคร10500 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท 
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(11) บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟว่ิง จำกัด (TWL) 

ช่ือบริษัท บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟว่ิง จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการท่ีปรึกษาด้านอสังริมทรัพย์ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

10500 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท 

 

(12) บริษัท เอเชียต๊ิกเฮาส์ จำกัด (ASH) 

ช่ือบริษัท บริษัท เอเชียต๊ิกเฮาส์ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารสำนักงาน ให้กับบริษัทท่ัวไป และบริษัทในเครืออาคเนย์ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 5,522,500 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,522,500 บาท 

 

(13) บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (CSH) 

ช่ือบริษัท บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลด้ิง จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลด้ิงลงทุนใน บริษัท มี อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ช้ันท่ี 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท 

 

(14) บริษัท มี อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด (MEIS) 

ช่ือบริษัท บริษัท มี อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด 

ประเภทธุรกิจ สนับสนุนให้บริการธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 34/3 ช้ันท่ี 7 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน  157,016,580 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  157,016,580 บาท 
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(15) บริษัท มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (MEIB) 

ช่ือบริษัท บริษัท มี อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด 

ประเภทธุรกิจ นายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 34/3 ช้ันท่ี 7 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน  124,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 124,000,000 บาท 
 

 

(16) บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด (SEA) 

ช่ือบริษัท บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการบริการสถานฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทใน

เครือ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ช้ัน 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท 

 

(17) บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด (TCCPC) 

ช่ือบริษัท บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการทำการตลาดให้บริการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตในกลุ่ม

บริษัท  

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ช้ันท่ี 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท 

 

(18) บริษัท เอส โซฟิน จำกัด (SSF) 

ช่ือบริษัท บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการทำประกันภัย 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.98% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท 
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(19) บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลต้ิง จำกัด (STC) 

ช่ือบริษัท บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลต้ิง จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) 

สัดส่วนการถือหุ้น  66.99% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ช้ันท่ี 3 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท 

 

(20) บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี จำกัด (SEAD) 

ช่ือบริษัท บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการเก่ียวกับงานปรึกษาด้านการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,000,000 บาท 

 

(21) SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEAD SG) 

ช่ือบริษัท SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจบริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ ่ 438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958) 

ทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 

 

 บุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 

-ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์กับกลุม่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 
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ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามขอ้มูล ณ วันท่ี 14 มนีาคม 2565 
 

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัท ผลม่ันคงธุรกิจ จำกัด (1) 338,444,024 45.00 

2. บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (2) 236,126,778 31.40 

3. บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด 37,500,000 4.99 

4. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 37,367,000 4.97 

5. บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด 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 คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 3,600,000 0.48 

9. สำนักงานพระคลังข้างท่ี  765,672 0.10 

10

. 

ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 648,494  0.09 

11

. 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน  4,589,920 0.59 

 รวมท้ังหมด 752,097,832 100.00 

หมาย

เหตุ 

(1) (2)  บริษัทดังกล่าวมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง 

(Ultimate Shareholders)   

 

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว้  

หุ้นสามญัชนิดเดยีว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,033,565,300 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 

7,520,978,320 บาท เป็นหุ้นสามัญ 752,097,832 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

 - ไม่มี- 

 นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ี

กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะ
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เศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงิน

ไว้เพ่ือบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพ่ือจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เง่ือนไขและข้อจำกัดตามท่ีกำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มี

ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดย

คำนึงถึงผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างการได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอท่ีจะทำเช่นน้ันได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป 

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 

จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด) 

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกำหนดไว้

ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทในแต่ละปี และจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี 

ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ หรือ

ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายเฉพาะ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของผู้กำกับดูแล

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ ้นอยู่กับความจำเป็น และความ

เหมาะสมอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือ

ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย สภาพ

คล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว การสำรองเงินไว้เพ่ือบริหารกิจการ การ

ขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็น

สำคัญ  

(ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

จนถึงวันท่ี 26 กันยายน 2564) 

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับผลการ

ดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนด

ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังความเพียงพอของเงินกองทุนต่อการขยายงาน 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - 0.60 - 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง           

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

สำหรับใช้ในการบริหารความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียง

ด้านเครดิต ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และความเส่ียงด้านกฎหมายและข้อบังคับ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกำหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบ

ไปด้วยการระบุและประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง การติดตามและรายงานความเส่ียง รวมไปถึงมีการกำหนดและ

ติดตามดัชนีช้ีวัดความเส่ียงที่สำคัญ  

บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholders) ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

และหน่วยงานกำกับดูแล  โดยบริษัทได้ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝังและบูรณาการหลักการการบริหารความเสี่ยง

โดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในบริษัท บริษัทได้มีการส่ือสารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทุกคน

เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการบริหาร ความเส่ียง และหาวิธีการลดหรือป้องกันความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อยู่เสมอในทุก ๆ ระดับขององค์กร 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

ปัจจัยความเส่ียงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเส่ียงที่บริษัทเห็นว่ามีนัยสำคัญ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ

ต่อฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัท และมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท รวมทั้งอาจส่งผลต่อผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากความเส่ียงที่ระบุไว้ในที่นี้ อาจมีความเส่ียงอื่น ๆ ที่

บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้แล้ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสำคัญต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัท และ

มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

2.2.1 ปัจจยัความเสีย่งจากการประกอบธุรกิจในกลุม่ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภยั 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและนอก

ประเทศ การแข่งขันในอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการตลาด ด้านบุคลากร และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางสภาพอากาศของโลกและมหันตภัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือลดความ

เส่ียงนี้ ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้มีการจัดทำแผนธุรกิจและแผนการ

ดำเนินงานประจำปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดข้ึน

แล้ว และที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต และส่งผลต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามความเคล่ือนไหวระหว่างปี ทั้งในสภาพ

เศรษฐกิจ การเมือง รายงานสภาวะตลาด การแข่งขัน และอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเป็นประจำ รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ SELIC SEIC และ TIC สามารถ

ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

SELIC SEIC และ TIC ได้ปรับปรุงระบบการทำงานภายใน ได้แก่ ข้ันตอนการทำงานท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้ดี

ขึ้น ต้นทุนลดลง และระบบประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละบริษัท โดยมีฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนทำ

หน้าที่สรุปสถานการณ์ของการดำเนินการ และแสดงสถานะของความสำเร็จของแผนงาน การบริหารความเส่ียงดังกล่าวช่วยให้

บริษัทสามารถคาดการณ์ถึงความเส่ียงที่จะเกิดได้ทันเวลา และสามารถหาทางป้องกัน หรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ 
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ความเส่ียงด้านการรับประกันภยั 

SELIC SEIC และ TIC ได้มีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียง โดยใช้หลักสถิติ และสมมติฐาน

ที่เก่ียวกับความถ่ีและความรุนแรงของภัยที่จะเกิดตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการกำหนดราคาของ

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

การดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัย 

ดังนั้น SELIC SEIC และ TIC จึงได้มีแนวทางการป้องกันความเส่ียงจากการรับประกันภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการรับ

ประกันภัยต่อ โดยมีนโยบายการรับประกันภัยที่มีการทบทวนเป็นประจำโดยผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนในการดำเนินงานรับ

ประกันภัยนั้น ฝ่ายรับประกันภัยจะมีการประเมิน สำรวจ และวิเคราะห์ภัยอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือให้เหมาะสมกับความเส่ียงของ

แต่ละบริษัท ที่สามารถยอมรับได้ ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรับประกันภัยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจทานและให้คำแนะนำในเชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างสูงสุด 

ตลอดจนทำให้บริษัทดังกล่าว มีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และลด

ความเส่ียง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 

SELIC SEIC และ TIC ได้มีการกระจายความเส่ียงภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยที่มี

ทุนเอาประกันภัยสูง ซึ่งการกระจายความเสี่ยงนั้น ได้มีการกระจายไปให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึง

บริษัทดังกล่าวได้มีการคัดเลือก โดยเน้นไปยังกลุ่มบริษัทรับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือไม่ต่ำกว่า A หรือ

มีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เส่ียง (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับ

ผลกระทบใด ๆ ในกรณีที่เกิดมหันตภัยที่มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ทั้งในแง่จำนวนเงินหรือปริมาณภัยที่เกิดขึ้น อีกทั้งยัง

เป็นการป้องกันความเส่ียงที่เกิดกับบริษัทอีกด้วย 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือปัจจัยต่าง ๆ 

ภายนอกองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ SELIC SEIC และ TIC ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัท ซึ ่ง SELIC SEIC และ TIC ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที ่จำเป็นต่อ

ลักษณะงานได้เพียงพอ เพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

นอกจากนี้ SELIC SEIC และ TIC ได้จัดทำทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย สาเหตุของความ

เส่ียง ตัวชี้วัดความเส่ียง มาตรการในการควบคุมความเส่ียง เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน 

รวมถึงการจัดทำนโยบายบริหารความเส่ียง ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการรายงานผล

การดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตลอดจนสอดคล้องไปกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และหน่วยงานกำกับท่ีเก่ียวข้อง 

ในด้านผลกระทบและความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก SELIC SEIC และ TIC ได้มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธรุกิจ

อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากมีเหตุการณ์ที่อาจทำ

ให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก  

ความเส่ียงด้านช่องทางการขาย 

ความเส่ียงด้านช่องทางการขายเป็นปัจจัยเส่ียงจากการมีรายได้หลักผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากมี

การเปลี่ยนแปลงที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันหรือการเติบโตทางธุรกิจได้ 

โดยในปัจจุบัน SELIC มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธนาคารในสัดส่วนท่ีสูง ทั้งนี้ SELIC ได้มีการบริหารจัดการความ

เส่ียง คือ การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมสัดส่วนของรายได้จากช่องทางอ่ืน ๆ  เช่น ช่องทางการขายผ่านตัวแทน ช่องทางขายแบบ
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ประกันกลุ่ม และช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ให้เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน์ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซ่ึง

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ความเส่ียงจากการลงทุน 

การลงทุนของ SELIC SEIC และ TIC เป็นไปตามขอบเขตและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการลงทุนของบริษัท

ดังกล่าวให้มีความรอบคอบและรัดกุม 

รายได้จากการลงทุนได้มาในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ ่งการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน จะส่งผล

กระทบต่อรายได้จากการลงทุน โดย SELIC SEIC และ TIC มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการบริหารการลงทุนที่จะ

คอยติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการประเมินความเส่ียงและสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ SELIC SEIC และ TIC มีการทบทวนนโยบายการลงทุนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การ

บริหารการลงทุนมีความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อ SELIC SEIC และ TIC ในหลายด้าน ได้แก่ 

ด้านความผันผวนของงบการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของ SELIC SEIC และ TIC กล่าวคือ บริษัทดังกล่าวต้องมีการ

ปรับมูลค่าการตั้งสำรองผลประโยชน์ หรือค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย ส่งผลให้งบการเงินอาจมีความผันผวน 

ทั้งนี ้ SELIC SEIC และ TIC ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้  

SELIC SEIC และ TIC มีการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

กล่าวคือ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่การลงทุนตราสารหน้ีภาคเอกชนที่ให้อัตราผลตอบแทนมากกว่ามีปริมาณสินทรัพย์ที่ให้ลงทุนอย่าง

จำกัด ทำให้ SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการพิจารณาเลือกการลงทุนทดแทนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนควบคู่ไปกับการ

บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการควบคุมไม่ให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้รับผลกระทบจาก

การลงทุนมากเกินไป 

ความเส่ียงด้านการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัท  

SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาระดับความ

เพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทโดยปัจจุบันหลักเกณฑ์คือไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 120 ทั้งนี้ SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการ

ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่ำเสมอ 
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2.2.2 ความเสีย่งจากการประกอบธุรกิจในกลุม่ธุรกิจลสิซ่ิง 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซ่ิงและเช่าซ้ือเกิดข้ึนในตลาดจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบัน

การเงินและกิจการที่เป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศ ทำให้มีการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง 

อย่างไรก็ตาม SECAP มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ยานพาหนะ 

และมีศักยภาพในการชำระค่าเช่า ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ SECAP ยังได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 

ความเส่ียงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า 

เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ดังนั้น ความสามารถในการ

ชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญ กล่าวคือ หากผู้เช่าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้หรือชำระได้ล่าช้ากว่ากำหนด อาจส่งผล

กระทบต่อสภาพคล่อง รายได้และกำไรของบริษัท ทั้งนี้ SECAP มีกระบวกการกรองคุณภาพลูกค้า โดยกำหนดนโยบายในการ

คัดเลือกลูกค้า และมีกระบวนการติดตามผู้เช่าอย่างรัดกุม  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

เนื่องจาก SECAP มีการกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี ทำให้มีรายได้ที่

แน่นอน ในขณะที่ต้นทุนกู้ยืมของ SECAP ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและ

ผลกำไรของ SECAP ดังนั้น จึงมีการบริหารจัดการความเส่ียงเร่ืองการกู้ยืมให้สอดคล้องทั้ง 2 ด้าน คือ  

(1)  ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนใน ทรัพย์สินให้เช่า

และด้านอัตราดอกเบี้ย  

(2)  การรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ใน

ระดับที่สามารถทำกำไรและแข่งขันได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว SECAP จะดำเนินการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม หรือปรับ

โครงสร้างเงินกู้ให้สอดคล้องกับอายุสัญญา 

ความเส่ียงด้านการบริหารมูลค่าซาก (Residual value) 

ในการประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าในลักษณะการเช่าดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยมี

ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกไป ยกเว้น

ในบางกรณีที่ SECAP มีข้อตกลงให้ผู้เช่าหรือผู้ใช้รถสามารถใช้สิทธิซื้อรถที่เช่าได้ โดยจะระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้น 

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ของ SECAP ประกอบไปด้วย รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ตาม

สัญญาเช่าดำเนินงานท่ีได้ในแต่ละเดือนตลอดอายุสัญญาที่ทำกับลูกค้า และรายได้จากการขายรถยนต์เมื่อหมดอายุสัญญา  

ในการคำนวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้านั้น SECAP จะประมาณการมูลค่าซาก (Residual Value) 

ของรถยนต์ และประมาณการต้นทุนต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบวกด้วยค่าบริหารต่าง ๆ โดยมูลค่าซากเป็นมูลค่ายุติธรรมใน

อนาคตที่คาดว่า SECAP จะขายรถยนต์คันดังกล่าวได้เมื่อหมดอายุสัญญากับลูกค้า ทั้งนี้ การประมาณการมูลค่าซากนั้นมี

ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหาก SECAP ประมาณการมูลค่าซากต่ำกว่าความเป็นจริง จะทำให้ SECAP คิดต้นทุนสูงเกินไป 

ส่งให้ผลให้คำนวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกับลูกค้าสูง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือในกรณีประมาณ

การมูลค่าซากสูงกว่าความเป็นจริง ก็จะทำให้ SECAP คิดต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้คำนวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือน

กับลูกค้าต่ำเกินไป และสุดท้ายอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาได้ ดังนั้น SECAP จึงมีความเส่ียง

จากการประเมินค่าซากคลาดเคลื่อนจากมูลค่าของรถยนต์ที่ขายได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของ SECAP อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ียาวนาน ทำให้ SECAP สามารถ
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บริหารมูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ SECAP ได้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์มือสองใน

ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะตลาดรถยนต์      

2.2.3   ความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ใหม ่(Emerging Risk) 

คือความเส่ียงที่ไม่เคยปรากฏข้ึนหรือบริษัทไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเส่ียงที่ยากต่อการประมาณการ 

ทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยส่ิงแวดล้อม เช่น 

การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ทำให้ธุรกิจพบกับความ

ท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที ่มีแนวโน้มเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที ่สามารถเชื ่อมโยงทุกสิ ่งเข้าด้วยกัน ( Internet of Things) เทคโนโลยีด้านการ

ประกันภัย (Insure Tech) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม และช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้ง 

ความถี่ และความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น จากภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ 

(Natural Disaster) จากปัจจัยความเส่ียงภายนอกเหล่านี้ บริษัทได้ตระหนักและเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ 

เข้ากับการวางกลยุทธ์ของบริษัท  

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus 

Disease 2019 หรือ COVID-19) ซ่ึงบริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์ของโดยวิเคราะห์จากสถานการณ์การระบาดปัจจุบัน ซ่ึงกระทบ

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการ Activate BCP เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทยังสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า และคู่ค้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

ปัจจุบันรถไฟฟ้า EV (Electric vehicle) เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า EV จะมาแทนที่รถใช้

น้ำมัน ทางผู้บริหาร SECAP มีการวางแผนที่จะรับมือการเปล่ียนผ่านนี้ โดยมีการจัดทำแผนการเปลี่ยนพอร์ทรถน้ำมันไปเป็น 

EV ที่ชัดเจน ซ่ึงคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐ การลงทุนของผู้ผลิตรถ และการตอบรับของผู้บริโภค 
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3. การขบัเคลือ่นเพื่อความยั่งยืน          

 

บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ต้องตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม และมี

เป้าหมายเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนิน

ธุรกิจ มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของทุกบริษัทในเครือฯ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้าง

การเติบโตทางธุรกิจ สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

พันธมิตรทางธุกิจ และสังคม โดยยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของ

พนักงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุมท้ัง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ดังนี้  

มติิสิง่แวดลอ้ม 

ด้วยสภาวะปัจจุบันที่ประเทศกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการ

ดำรงชีวิตของคนและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่ิงจำเป็นและถือเป็นหน้าที่

ของทุกคนท่ีต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และคงอยู่ตลอดไป จึงได้กำหนดนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้ 

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ

การดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินงาน 

เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน โดยกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์

พลังงานในแต่ละปี และส่ือสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

4. ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ทุกคนท่ีจะให้ความร่วมมือ  ใน

การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 

5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและมี

ส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาด้านพลังงาน 

6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน

ด้านพลังงานทุกป ี

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในเครือฯ มีการให้สินเช่ือ (Project Finance) แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเพ่ือ

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารพิจารณาให้สินเช่ือที่ยืดหยุ่นเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมับติ เพ่ือให้ผู้ประกอบการฯ 

สามารถเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกมากข้ึน และให้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดล้อมมีการขยายตัว

มากย่ิงข้ึน โดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ได้รับสินเช่ือนี้ สามารถก่อสร้างและให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 

Rooftop) แล้วเสร็จ สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวนท้ังส้ิน 6 แห่ง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 55.68 MW.  

มติิสงัคม 

บริษัทได้ดูแลพนักงานของบริษัทและทุกบริษัทในเครือฯ ตามหลักสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่

ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มอบสวัสดิการที่เหมาะสมและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ร่วมพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานมีความเช่ียวชาญและเป็นมือ
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อาชีพ สามารถพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ

ช่วงเวลาและทันต่อการแข่งขันของธุรกิจ มีความสุขในการทำงาน มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร  

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น การให้พนักงานสามารถใช้เวลาจากการปฏิบัติงานเพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาเพ่ือหารายได้สนับสนุน

การดำเนินงานด้านสาธารณะสุขแก่โรงพยาบาลซ่ึงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid -19 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ส่งเสริมและต่อยอดการส่งมอบหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณฯ ที่

บริษัทในเครือฯ ได้จัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านพัฒนาการพระปรางค์ในประเทศไทย และศิลปสถาปัตยกรรมไทยของ

พระปรางค์วัดอรุณฯ แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ UNESCO 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร สยามสมาคม ฯลฯ 

เพ่ือร่วมส่งต่อความรู้มรดกสำคัญของชาติสืบไป 

มติิการกำกับดแูล 

บริษัทยังยึดมั่นการปฏิบัติตามโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการ

กำกับดููแลกิจการ (Corporate Governance) ทั้ง 8 หลัก ได้แก่  

(1) บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(2) กำหนดวัตถุุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทท่่ีเป็นไปเพ่่ือความย่่ังยืน  

(3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่่มีประสิทธิผล   

(4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสููงและการบริหารบุุคลากร  

(5) การประกอบธุุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

(6) ดููแลให้มีระบบการบริหารความเส่่ียงและการควบคุุมภายในท่่ีเหมาะสม 

(7) รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมููล  

(8) สนับสนุุนการมีส่วนร่วมและการสื่ ่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ออกนโยบายอื่น ๆ ที่ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และส่ือสารให้พนักงานได้รับทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือยึดถือเป็นหลักปฎิบัติ  

ในปีที ่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC : 

Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เม ื ่อวันที ่  31 มีนาคม 2564 ทั ้งได้

ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและทำการส่ือสารไปยังพนักงานเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ทราบ ตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามนโยบายด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่รับเรื่องกรณีถูก

ละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

1. จดหมายสง่ทางไปรษณยี ์

ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่อยู่:  บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 315 อาคารอาคเนย์ ช้ันที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 
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2. จดหมายอิเลก็ทรอนกิส ์(E-mail)  

ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ    E-mail address: ztc@tgh.co.th 

บริษัทได้กำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดย

คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

(1) การกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผย

ข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงบริษัท และบริษัทย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือ

หุ้นลูกค้า  คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษ ัทและบร ิษ ัทย ่อย ม ีนโยบายดำเน ินธ ุรก ิจด้านความร ับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social 

Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมท้ังนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการดำเนินงาน

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างย่ังยืน 

(3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม อาชีวอนา

มัย และความปลอดภัยในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่

เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้

เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีสิทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่

พนักงาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่

ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและ

เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
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ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท

และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน 

(Forced Labour) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท

ย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และดำเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน

ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี ้

1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ 

โบนัสที ่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้

กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าใน

อาชีพ  

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง

ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร 

4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจาก

ที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเล้ียงชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ

ประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้พนักงานอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เงินช่วยเหลือมงคลสมรส เงิน

เยียวยาพิเศษกรณีประสบภัยพิบัติ เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น  

5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเส่ียงตาม

ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล 

6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทำงานท่ีดี โดยจัดให้มีมาตรการ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม 

และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานท่ีทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

7) สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ

เสมือนพ่ีน้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน  

8) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ

กระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานท่ีรายงานเร่ืองดังกล่าว 

4.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

1) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่

เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
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ไม่เปิดเผย และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย

ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความ

ต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

3) ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับ

ลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

4) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดี

เลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง 

5) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพที่ดีและย่ังยืน 

6) จัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

7) ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที ่ได้

มาตรฐานสากล 

8) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า 

9) สนับสนุนด้านข้อมูลอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท 

5.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในเรื ่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และ

ชุมชนท่ีอาจได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปน้ี 

1) บริษัทเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำเป็นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของ

สังคม ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2) จัดกิจกรรมท่ีจะมีส่วนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพ่ือคืนกำไรสู่สังคม  

3) ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง จริงจังและ

ต่อเนื่อง 

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและ

พัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและ

สนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง การสนับสนุนกิจกรรมทาง

ศาสนา รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และส่ิงของจำเป็นในการดูแลทั่วไป และผู้ป่วย Covid-19 แก่โรงพยาบาลต่าง 

ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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7.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย 

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำส่ิงต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต 

เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำในส่ิงต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ข้ึน ก่อผลิตผลที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รับทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัท และ

บริษัทย่อย เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และบริษัทย่อย ได้อย่างทั่วถึง 

 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อย ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับนโยบายเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมใน 3 

แนวทางหลัก คือ ด้านการส่งเสริมสังคมในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ 

ยังส่งเสริมให้พนักงานอาสาอาคเนย์ได้ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้นโยบายเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                              

                             

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                         

 

 

มอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณฯ ให้กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือส่งต่อองค์ความรู้

ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า 

 

มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือชุด 

“อัศจรรย์วัดอรุณฯ” เข้ากองทุนอาคเนย์เพ่ือการ

บูรณปฏิสังขรณ์ วัดอรุณราชวราราม 

มอบหน้ากาก N95 เพ่ือร่วมดูแลความปลอดภัยของแพทย์ 

พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีปฏิบัติงานใน

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 

มอบเคร่ืองด่ืมเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาความเดือดร้อน

และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานท่ีเก็บตัวอยู่ในแคมป์

ก่อสร้างตามมาตราการล็อกดาวน์ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 
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มอบรถตู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแก่สถาบันการแพทย์และหน่วยงานราชการ 

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือ

ช่วยเหลือครอบครัวสหกรณ์ฯ หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา อาทิ การให้ทุนการศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกล และการ

ทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน

ท่ัวประเทศ 

 

     อาคเนย์ประกันชีวิต มอบรายได้ 1 % 

หนุนกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
     อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมงาน โครงการคปภ.เพ่ือชุมชน คร้ังท่ี 4 

ลงพ้ืนท่ีชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด และ ชุมชนบ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช 

อาคเนย์อาสาช่วยพ่ีน้องผู้ประสบภัยพิบัติ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา 

กิจกรรม “อาคเนย์ Charity Fun Fair ปี 3” เพ่ือหารายได้จัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์และส่ิงของจำเป็น 

มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2564      

สรุปผลกระทบของ COVID-19 ต่อผลประกอบการของธุรกิจประกันวินาศภยั 

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (“TGH”) ของปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 3,360 ล้านบาท  ซึ่งได้รับ

ผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญจากการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 

จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการออกกรมธรรม์

ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทเจอจ่ายจบและคำส่ังนายทะเบียนที่ 

38/2564 เร่ือง ให้ยกเลิกเง่ือนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับ

บริษัทประกันวินาศภัย ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 

SEIC และ TIC ได้ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาหลายทศวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความคุ้มครองดูแลลูกค้า และผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องอย่างดีที่สุดในทุกสถานการณ์ที่สังคมไทยประสบภัยเสมอมา โดย TIC ได้ออกกรมธรรม์ COVID-19 เจอจ่ายจบ 

ครั้งแรกในปี 2563 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้เสียสละอย่างมากในการเส่ียงภัยต่อการติด

เช้ือโรคระบาดเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเช้ือ COVID-19 

เป็นที่ทราบดีว่าเช้ือ COVID-19 ได้มีการกลายพันธ์ุหลายคร้ังต้ังแต่ปี 2563 จากสายพันธ์ด้ังเดิม เป็นสายพันธ์ุต่างๆ เช่น เบต้า  

อัลฟ่า เดลต้า จนถึงปัจจุบันเป็นสายพันธ์ุ โอไมครอน ที่มีอัตราการแพร่ระบาดรวดเร็ว แต่มีความรุนแรงของโรคน้อยลง และมี

ยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงมากขึ้นกว่าสายพันธ์ุเดลต้า  จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่นิ่งและอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ จึงส่งผล

กระทบอย่างมากต่อภาระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์เจอจ่ายจบ  ซึ่งบริษัททั้งสองได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไข

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และคณะกรรมการของบริษัท ดัง

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญต่อไปน้ี 

 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564 ที่เก่ียวข้องกับผลประกอบการของ TGH SEIC และ TIC 

ไตรมาส 1-2 ปี 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid เฉลี่ยต่อวันพุ่งขึ้นจากปลายปี 2563 จาก 90 คน เป็น 3,300 คน ณ 

เดือนมิถุนายน 

 

ไตรมาส 2 ปี 2564 TIC หยุดการขายกรมธรรม์เจอจ่ายจบ 

   SEIC หยุดการขายกรมธรรม์เจอจ่ายจบ 

 

ไตรมาส 3 ปี 2564 1) บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งใช้สิทธิตามสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์

เจอจ่ายจบ เพราะความเส่ียงเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  

2) สำนักงาน คปภ ออกคำส่ังนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิก

กรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 โดยให้มีผลย้อนหลังไปยัง

กรมธรรม์ท่ีบริษัทได้ออกก่อนวันท่ีมีคำส่ังด้วย  

2) ยอดผู้ติดเช้ือ Covid เฉล่ียต่อวัน เพ่ิมข้ึนถึง 20,000 คน 

3) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แสดงความจำนงขอซื้อหุ้นทั้งหมดของ TIC จากผู้ถือหุ้น

ของ TIC ทุกรายและให้การสนับสนุนด้านการเงินสำหรับภาระตามกรมธรรม์ของธุรกิจประกัน

วินาศภัยทั้งหมดของ TIC และภาระบางส่วนของ SEIC ในวงเงินเบื้องต้นจำนวน 7,000 ล้านบาท 

(รายละเอียดตามสารสนเทศของบริษัทที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื ่อวันที่ 27 กันยายน 

2564) 
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ไตรมาส 4 ปี 2564 1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรานใหญ่ของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TIC ได้ให้ความสนับสนุนทาง

การเงินแก่ TIC เพื่อจ่ายสินไหมกรมธรรม์ COVID-19 ของ SEIC ตามสัญญาประกันภัยต่อและ

กรมธรรม์ของ TIC เองรวมแล้วเป็นจำนวนเงิน 9,600 ล้านบาท  

 2) ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉลี่ยต่อวัน ลดลงมาอยู่ที่ เฉลี่ย 3,400 คน ก่อนจะเกิดเหตุการณ์

แพร่ระบาดระลอกใหม่ของสายพันธ์ุโอไมครอน 

 

รูปที ่1 แผนภาพแสดงการสนบัสนนุทางการเงนิจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

 

 

 

โดยสรุป ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนกรมธรรม์ COVID-19 ของ SEIC และ TIC ที่เกิดข้ึนแล้วในปี 2564 มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 

10,907 ล้านบาท โดยทีก่ลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในปี 2564 รวม 9,600 ล้านบาท* ซ่ึงหากไมมี่การให้

การสนับสนุนดังกล่าว ยอดรวมค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลให้ผลประกอบการของ TGH ขาดทุนสูงกว่า 10,000 ล้านบาท  และ

อาจส่งผลให้ SEIC และ TIC ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นมา 

 

ตารางด้านล่างแสดงรายการขาดทุนจากสินไหมทดแทนกรมธรรม์ COVID-19 ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของ TGH ปี 2564 

 

รายการ จำนวน (ลา้นบาท) 

ค่าใช้จา่ยสนิไหมกรมธรรม ์COVID-19 ของ SEIC สำหรับการติดเช้ือก่อนวันที ่1 กค 64 

ก่อนสญัญาประกันภยัต่อกับ TIC จะมผีลบังคับ 

  794 

สำรองความเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สดุ จากประมาณการค่าสนิไหมของกรมธรรม ์COVID-19 

ของ SEIC ทีจ่ะเกิดขึน้หลงัจาก 31 ธค 64 จนสิน้สดุความคุ้มครองของกรมธรรม์   

3,412 

รวมผลขาดทนุของกรมธรรม์ COVID-19 ทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมของ TGH 4,206 

* หมายเหตุ: กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมเติมในเดือน มกราคม 2565 อีก 300 ล้านบาท รวม 9,900 ล้านบาท  
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ผลการดำเนนิงาน สำหรับปี 2564 

 

 

 

* รายได้จากการลงทุนสุทธิ ประกอบด้วย รายได้จากการลงทุน, กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน, กำไร(ขาดทุน)จากการปรับ

มูลค่ายุติธรรม, กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน. กำไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเส่ียง และผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

  

  หน่วย: ลา้นบาท
ม.ค. - ธ.ค. 

2564

ม.ค. - ธ.ค. 

2563

1 รายได้รวม 33,616     23,208     p 44.8%
2 เบีย้ประกนัภยัท่ีถอืเป็นรายได้สทุธิและรายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 19,579        16,671        p 17.4%

3 รายได้จากสญัญาเช่าด าเนินงาน เช่าซ้ือ และเช่าการเงิน 4,705          4,142          p 13.6%

4 รายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,079          2,252          q -7.7%

5 ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 7,100          -              q -100.0%

6 รายได้อ่ืน 153             143             p 7.0%

7 ค่าใช้จ่ายรวม (37,198)    (22,309)    p 66.7%
8 ค่าใช้จ่ายในการรบัประกนัภยั (30,570)       (16,181)       p 88.9%

9 ต้นทนุทางตรงจากการให้เช่า (3,616)         (3,224)         p 12.2%

10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (2,347)         (2,451)         q -4.2%

11 การด้อยค่าท่ีเกิดจากการปรบัเป็นการด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง (230)            -              p 100.0%

12 ต้นทนุทางการเงิน (435)            (453)            q -4.0%

13 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,582)      899          q -498.4%
14 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 222             (193)            p 215.0%

15 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,360)      706          q -575.9%

1 อตัราส่วนรายได้จากการลงทนุต่อรายได้รวม 6.2% 9.7%

2 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้ (OPEX ratio) 7.0% 10.6%

3 อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) -10.0% 3.0%

4 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (Basic earnings per share) (4.35)           0.97            

%เปล่ียนแปลง

YoY
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กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

รายละเอียดของกำไรสุทธิแยกตามกลุ่มธุรกิจสามารถแสดงได้ตามรูปด้านล่าง 

 

รูปที่ 2: กำไรสุทธิแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

 

 

กลุ่มบริษัทมีรายงานผลขาดทุนสุทธิ 3,360 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากธุรกิจประกันภัย จำนวน 4,383 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ COVID-19 เจอจ่ายจบ ตามท่ีได้กล่าวถึงในรายงานสรุปผลกระทบ

ของ COVID-19 ต่อผลประกอบการของธุรกิจประกันวินาศภัยที่กล่าวไว้ข้างต้น จำนวน 4,206 ล้านบาท ประกอบกับมีการต้ัง

สำรองรายการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจของ SEIC จำนวน 278 ล้านบาท  ในขณะที่ผลการดำเนินงานของการรับ

ประกันภัยรถยนต์ และทรัพย์สินมีการปรับตัวดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา จากการลดลงของค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจ 

และภาคบังคับ การควบคุมต้นทุนการได้มาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 

ทั้งนีก้ารดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอ่ืน ทั้งประกันชีวิต และ ธุรกิจการเงิน มีผลการดำเนินงานท่ีดี โดยมีรายงานผลกำไรสุทธิ 665 

ล้านบาท และ 640 ล้านบาท ตามลำดับ  

 

ธุรกิจประกันชีวิต มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 665 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจากรายได้เงินลงทุน  ในภาพรวม

ของธุรกิจยังคงมีการขยายตัวของเบี้ยประกันชีวิตรับอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 

ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม  การรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรม การควบคุม

ต้นทุนการได้มา และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

 

ธุรกิจการเงินมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 309 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า

ตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 224 ล้านบาท  การบริหารจัดการด้านการขายรถเช่าที่หมดสัญญาได้อย่างดีเย่ียม แม้

ทางการตลาดจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากโควิด การบริหารต้นทุนทางการเงินท่ีต่ำลงจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้

กู้ยืมตามอัตราตลาดจำนวน 97 ล้านบาท และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด  
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รายไดร้วม 

รายได้รวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 33,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,408 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8% โดยข้อมูลรายได้

แยกตามกลุ่มธุรกิจ มีดังนี ้

 

รูปที3่ : รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ 

 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจประกันชีวิต เท่ากับ 12,401 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,411 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.1 จากปีก่อน เบี้ย

ประกันชีวิตรับปีแรก เท่ากับ 8,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,004 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 

เท่ากับร้อยละ 59.8 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ เพ่ิมข้ึน 2,481 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.0  โดยส่วนใหญ่

มาจากเบี้ยประกันภัยรับชำระคร้ังเดียวจากช่องทางขายผ่านสถาบันการเงิน   

▪ รายได้จากธุรกิจประกันภัย ประกอบไปด้วยรายได้จากเบี้ยประกันภัย รายได้ลงทุน และรายได้อื่น จำนวน 9,250 ล้าน

บาท และรายการกำไรจากการขายลงทุนบริษัทย่อย 7,100 ล้านบาท  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

366 ล้านบาท จากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจากการรับประกัน COVID-19 และการประกันสุขภาพ  ในขณะที่มี

การปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของการประกันภัยรถยนต์บางพอร์ตโฟลิโอเพิ่มขึ้น และมีการปรับสัดส่วนการรับ

ประกันภัยอัคคีภัยรายย่อย โดยรับเส่ียงภัยไว้เองมากข้ึน 

สำหรับกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,100 ล้านบาท มีรายละเอียดตาม

ตารางด้านล่าง 

รายการ จำนวน (ลา้นบาท) 

ขาดทุนสุทธิจากกรมธรรม ์COVID-19 TIC (1,849) 

ขาดทุนสุทธิจากกรมธรรม ์COVID-19 ที่รับประกันภัยต่อจาก SEIC (6,330) 

กำไรสุทธิจากผลิตภัณฑ์ Non-COVID                  379  

ขาดทนุสทุธิของ TIC สำหรับงวด 1 มกราคม - 27 กันยายน 2564 (7,800) 

สินทรัพย์สุทธิของ TIC ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 (6,880) 

เงินท่ีได้รับจากการขาย                  220  

กำไรจากการขายเงินลงทุนใน TIC                7,100  

 

▪ รายได้จากธุรกิจการเงิน  เท่ากับ 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 577 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 โดยรายได้จากการ

ขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า เพ่ิมข้ึนจำนวน 1,276 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายรถยนต์มือสองเพ่ิมข้ึน 1,537 คันจากปี

+24.1% 

+13.8% 
+1.1% 

+83.1% 

 ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 7,100 

9,250 

+44.8% 
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ก่อน และราคาขายรถยนต์เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 24.2 เนื่องจากดำเนินการขายรถผ่านช่องทางขายปลีกในสัดส่วนที่สูงข้ึน 

และลดสัดส่วนการขายผ่านลานประมูล 

ค่าใช้จา่ยรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ ปี 2564 เท่ากับ 37,194 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 14,885 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

▪ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย เท่ากับ 30,570 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 14,389 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.9  

o ธุรกิจประกันชีวิต มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย เพิ่มขึ้น 2,517 ล้านบาท จากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์

ประกันภัยที่เพ่ิมข้ึนจำนวน 5,184 ล้านบาท 

o ธุรกิจประกันวินาศภัย มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย เพ่ิมข้ึน 11,873 ล้านบาท จากการเพ่ิมข้ึนค่าสินไหมทดแทน

สุทธิจำนวน 8,010 ล้านบาท และสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดเพ่ิมข้ึนจำนวน 3,412 ล้านบาท ซ่ึงเป็นค่าสินไหม

ทดแทนของการประกัน COVID-19  

 

• ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า เท่ากับ 3,616 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน  392ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.2 

o ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า เพ่ิมข้ึน 56 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 จากค่าเส่ือมราคา ค่าภาษี ค่าประกันภัย

และค่าใช้จ่ายอ่ืนเนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าดำเนินงานมีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  

o ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน เพ่ิมข้ึน 336 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.8 จากปี

ก่อน เนื่องจากปริมาณการขายรถที่เพ่ิมข้ึน 

 

 

ฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

  หน่วย: ลา้นบาท
31 ธ.ค.

 2564

31 ธ.ค.

 2563

1 สินทรพัย์รวม 91,562     92,627     q -1.1%
2 สินทรพัยล์งทนุ (รวมเงินสด) 61,553        62,671        q -1.8%

3 สินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อและเบีย้ฯ ค้างรบั 7,457          7,095          p 5.1%

4 สินทรพัยท่ี์มีไวใ้ห้เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 11,770        11,990        q -1.8%

5 สินทรพัยอ่ื์น 10,782        10,871        q -0.8%

6 หน้ีสินรวม 81,545     78,856     p 3.4%
7 หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 57,948        54,656        p 6.0%

8 เงินกู้ยืม 16,021        17,033        q -5.9%

9 หน้ีสินอ่ืน 7,576          7,167          p 5.7%

10 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,017     13,771     q -27.3%
11 ทนุและส่วนเกินทนุ 25,745        25,745        q 0.0%

12 ก าไรสะสม 4,136          7,198          q -42.5%

13 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น (19,864)       (19,172)       q -3.6%

%เปล่ียนแปลง

YoY
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สนิทรัพย ์

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 91,562 ล้านบาท ลดลง 

1,065 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมาจาก

การลดลงของสินทรัพย์ลงทุนจำนวน 1,118 ล้าน

บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 67 ของสินทรัพย์รวม 

 

    รูปที ่4: สนิทรัพยร์วม ณ 31 ธันวาคม 2564 แยกตามประเภท 

 

 

รูปที ่5: สนิทรัพยล์งทนุ 

 

 

      

 

สินทรัพย์ลงทุน ลดลง 1,118 ล้านบาท จาก 62,671 ล้านบาท เป็น 

61,553 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 โดยที่เงินลงทุนยังคงเป็น

การลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนเป็นหลัก โดยในระหว่างปีมี

การขายตราสารหนี้เพื่อจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์

ประกันชีวิตที ่ครบกำหนดสัญญา และมีการปรับมูลค่าลดลง 

เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว 

ประกอบกับมีการปรับพอร์ตเป็นการลงทุนระยะสั้นมากขึ้น เพ่ือ

เตรียมกระแสเงินสดสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน COVID-19 

และมีการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืม(ธุรกิจการเงิน) จากการขยายตัว

ของการให้สินเช่ือการรับซ้ือลดเช็ค 

 

 

หนีส้นิ 

หนี ้สินรวม เท่ากับ 81,545 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

ประกอบด้วยหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และเงินกู้ยืม 

ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ 20 ของหนี ้สินรวม

ตามลำดับ  

 

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 2,689 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที ่6: หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 แยกตามประเภท 

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,562 

ลา้นบาท 

-3.6% 

81,545 
ลำ้นบำท 

-1.8% 

-29.5% 
+10.5% 

+34.9% 
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o หนี้สินจากสัญญาประกันภัย เพิ่มขึ ้น 3,292 ล้าน

บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 54,656 ล้านบาท เป็น 57,948 

ล้านบาท จากธุรกิจประกันภัยเป็นหลักโดยสำรอง

เบี้ยประกันเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของเบี้ยประกันภัย

และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น ส่วนสำรอง

ตามสัญญาประกันชีวิตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 7: หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

 

    

 

สว่นของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 10,017 ล้านบาท ลดลง 3,754 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

เพ่ิมข้ึน 633 ล้านบาท และมกีารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 

451 ล้านบาท (อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.6 บาทต่อหุ้น)  

 

 

เหตุการณท์ีส่ำคัญภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 

การกลายพันธ์ุของเช้ือ Covid ไปสู่สายพันธ์ุ โอไมครอน ส่งผลให้ ยอดผู้ติดเช้ือ Covid เพ่ิมสูงข้ึนกว่า 25,000 คน เมื่อวันท่ี 

26 กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงสูงกว่ารายงานจำนวนผู้ติดเช้ือที่ได้เคยรายงานไว้เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

 

รูปที ่8  : รายงานจำนวนผู้ติดเช้ือรายวันในประเทศไทย จากกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

+27.3% 

+0.5% 

+6.0% 
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ลำดบัเหตุการณ ์สำคัญต่าง ๆ  

25 มกราคม 2565 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเห็นชอบแผนการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศ

ภัยของ SEIC เนื่องจากเห็นว่ามีข้อพิจารณาที่สำคัญหลายประการที่แสดงให้เห็นว่าการขอ

อนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นทางเลือกที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องดังนี ้

1. SEIC ยังคงมีสินทรัพย์คงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งจะ

สามารถนำมาชำระคืนเบี้ยประกันภัย และชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย 

รวมถึงชำระหนี้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด  โดยไม่ได้นำไปชำระคืนให้แก่ผู ้ถือหุ้น

ของ SEIC หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด   

2. การดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานกำกับ และกองทุนประกันวินาศภัย 

หากมีการจัดการกับภาระของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดอย่างเหมาะสม  

3. ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องหากมีการย้ายกรมธรรม์ไปยังบริษัท

ประกันภัยอ่ืน 

4. คู่ค้า จะได้รับชำระหนี้อย่างครบถ้วนหาก SEIC ยังมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 

5. พนักงาน จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามแผนงานในการเลิกประกอบธุรกิจที่

สำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นชอบ 

(รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฎตามสารสนเทศ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565) 

31 มกราคม 2565 สำนักงาน คปภ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยของ SEIC พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์ วิธิการ เงื ่อนไขและระยะเวลาให้ SEIC 

ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดก่อนจึงจะพิจารณาอนุญาตให้เลิกกิจการ โดยมี

สาระสำคัญให้ SEIC จัดการหรือโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทให้เสร็จ

ส้ิน 

1 - 7 กุมภาพนัธ์ 2565 SEIC ได้ให้สิทธิผู้ถือกรมธรรม์โควิด สามารถยกเลิกกรมธรรม์ และได้รับเบี้ยคืนเต็มจำนวน  

โดยมีผู้แสดงความประสงค์ขอรับสิทธิ กว่า 350,000 ราย 

23 กุมภาพนัธ์ 2565 SEIC ได้เร่ิมดำเนินการเพ่ือโอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ทุกประเภทนอกเหนือ 

จากกรมธรรม ์COVID-19 ไปยังบริษัทประกันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน          

ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทัภาษาไทย  : บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

ช่ือบริษทัภาษาอังกฤษ : Thai Group Holdings Public Company Limited 

ช่ือย่อหลกัทรัพย ์ : TGH 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107561000285 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  (Holding company) 

กลุม่อุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน 

หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต 

ทุนจดทะเบียน : 12,033,565,300 บาท   

ทุนทีอ่อกและชำระแลว้  : 7,520,978,320 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 752,097,832 หุ้น 

จำนวนหุ้นทีอ่อกและจำหนา่ยแลว้

ทัง้หมดของบริษทั 

: 752,097,832 หุ้น 

มลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นของบริษทั : 10.00 บาท 

ทีต้ั่งสำนกังานใหญ ่ : 315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท:์ 0-2631-1311 

Website: www.tgh.co.th 

หนว่ยงานเลขานกุารบริษทั : โทรศัพท ์0-2631-1311 ต่อ 5550 

 : อีเมล์ comsec@tgh.co.th 

นกัลงทนุสมัพันธ์ : โทรศัพท ์0-2631-1311 ต่อ 5094 

 : อีเมล์  ir@tgh.co.th 

 

บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ  

1. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์   

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู่ : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 

Website  : www.set.or.th/tsd 

 

http://www.set.or.th/tsd
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2. ผู้สอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

ช่ือผู้สอบบัญชี : นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 

และ/หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 

และ/หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 

ที่อยู ่ : สถานท่ีต้ังสำนักงานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 22 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2677-2000 

 

3. ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด 

ที่อยู่   

: 

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์  0-2264-8000 
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สว่นที ่2 การกำกับดแูลกิจการ 

 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ                

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและเป็น

บรรทัดฐานให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ี

ดีได้จัดทำขึ ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที ่ดี  (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้

ในการดำเนินงานของบริษัท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่

เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน 

ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม 

ในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินจาก “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564” จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 5 ดาว หรืออยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ และได้รับผล

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนประเมิน 100 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงจากส่ิงที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ขับเคล่ือนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไป

กับด้านธรรมาภิบาลเพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

โดยบริษัทได้รับผลการประเมิน 100 คะแนน  

จรรยาบรรณธุรกิจ 

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นน้ัน เพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทจึงมิได้มุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ซ่ึงเป็น

พื ้นฐานสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที ่ดี  และยังเป็นรากฐานสำคัญที ่ทำให้ธุรกิจ

เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน  ตลอดจนเป็นส่ิงที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนิน

ธุรกิจ  

บริษัทได้กำหนดและเปิดเผยนโยบายรวมถึงมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้

มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยพนักงานทุกคนจะรับทราบและถือปฏิบัติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทก็ยึดถือ

ปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจเช่นกันเพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป โดยบริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่

ดี และจรรยาบรรณธุรกิจไว้บน Intranet ของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท  

  

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ ่งเน้นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโดของมูลค่าบริษัท เพื ่อสร้าง

ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีนโนบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่

กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
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ลูกค้า   ให้บริการลูกค้าด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่

ถูกต้อง เพียงพอต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า

ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อส่ือสาร ทางโทรศัพท์ 

1726  

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี และไม่ทำลายช่ือเสียงของคู่แข่ง

ทางการค้า 

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการ

สนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านทรัพยากร

บุคคลและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านการ

อบรม การแต่งต้ังโยกย้าย การให้รางวัล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

คู่ค้า  บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่

เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย 

ชุมชน สงัคม 

สิง่แวดลอ้ม 

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน โดย

จัดทำกรอบการดำเนินงานหรือ CSR Framework เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานทำไป

ปฏิบัติ   

เจ้าหนี้   รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และ

บริษัทได้ ให้บริษัทเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงบริหารเงินเพื ่อให้เจ้าหนี ้มั ่นใจในฐานะทางการเงินและ

ความสามารถในการชำระหนี้ท่ีดีของบริษัท 

หน่วยงานกำกับดูแล 

/ ภาครัฐ   

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมที่จะให้

ความร่วมมือและอำนวยความสำดวกให้การให้ข้อมูลและจข่าวสารตามท่ีทางการร้องขอ  

 

นอกเหนือจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทมีนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

▪ บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

และบริษัทย่อยที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังต้องไม่ทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดย

ใช้ข้อมูลภายใน 

นโนบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

▪ เพ่ือเป็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่ในมาตรฐานเดียวกับบริษัท 
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นโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

▪ เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควร

หลีกเล่ียงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นโนบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 

▪ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัท

ย่อยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เก่ียวข้อง  

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 

▪ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบและการปฎิบัติที่ขัดต่อข้อกำหนด

ของบริษัท มีแบบแผนทีเหมาะสม และให้ผู้ที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับ

บริษัทได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

▪ เพื่อใช้กำกับ กำหนดทิศทาง และสนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งสร้าง

ความเชื่อมั่นในกิจกรรมการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศสากล รวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล 

▪ เพื่อให้มั ่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 

ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

▪ เพื่อปกป้องพนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อาคารให้ได้รับความ

ปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสม โดยนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม

มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มาเป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุนให้มีการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

▪ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่

ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงระเบียบข้อกำหนดตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชั ่นของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่องดังนี้  

บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและ

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่
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เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) 

แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ซ่ึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัทน้ีรวมถึงการห้าม

มิให้มีการเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก 

บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเป็นภัยต่อ

สังคมและความม่ันคงของประเทศ 

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่มากหรือบ่อย

เกินไป รวมทั้งส่ิงตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่บริษัทประกอบธุรกิจ

หรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพ่ือมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทางบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม 

บริษัทกำหนดให้ทุกฝ่ายงานดำเนินการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้  

บริษัทได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานจัดทำแบบประเมินความเส่ียงด้วยตนเองเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยกำหนดรูปแบบ

การคอร์รัปชั่นเพื่อใช้ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น  ให้ทุกฝ่ายงานรายงานข้อมูลความเส่ียงต่อฝ่าย

บริหารความเส่ียงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพ่ือสอบทานวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพ่ือให้สามารถติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต   

การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการให้และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ กับบุคคลภายนอก เพ่ือให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ

ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้มั ่นใจว่าการดำเนินการทั้งในด้านการรับและการให้ต้องเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม และไม่มีลักษณะที่จะนำไปสู่การให้หรือรับสินบน 

บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการชี้

เบาะแสกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น รวมถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไม่ลด

ตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทาง

ธุรกิจ โดยส่ือสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท การเชิญผู้บริหารของบริษัท

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Anti-Corruption การจัดชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั ่นให้แก่

หน่วยงานต่าง ๆ และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานผ่านทาง E-Learning ในหัวข้อนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปช่ันพร้อมแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นส่ือในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  และ

ใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น 

โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี  

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื ่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั ่นไปยังบริษัทย่อยอีกด้วยสำหรับการสื ่อสารไปยัง

สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

รายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการให้บริการบนหลัก

ธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทได้ขอความร่วมมือพนักงานส่ง e-card 

ไปยังคู่ค้าและลูกค้าให้ทราบท่ัวกัน เพ่ืออวยพรปีใหม่และขอความร่วมมืองดให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาส

อ่ืนใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

 

 

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

62 

 

การประกาศเจตนารมณ์ และการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)     

เมื่อเดือนกันยายน 2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(CAC) และในเดือนเมษายน 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการโครงการแนวร่วม

ต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย  ได้มีมติให้การรับรอง “ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนว

ร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ใน วันท่ี 30 มีนาคม 2567 

บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด โดยมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับ

ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมท่ี

อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั ่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถ

ติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์   

ZTC@TGH.CO.TH (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่าน

ทางช่องทางกล่องรับแจ้งเหตุ  (Tell Cho) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 

065-936-2404 เพ่ือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิด พร้อมท้ังนโยบายฯ ได้ให้การคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน

หรือเบาะแสจากบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตาม

ข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่  ลงโทษทางวินัย หรือเลือก

ปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม เนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแส ซ่ึงถือว่าผู้นั้นกระทำความผิด

วินัยและต้องรับผิดชอบ ชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับกระทบจากกระทำดังกล่าว 

โดยในปี 2564 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส ที่เกิดการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

 

การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblowing) 

บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด โดยมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับ

ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมท่ี

อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั ่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถ

ติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์  

ZTC@TGH.CO.TH (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่าน

ทางช่องทางกล่องรับแจ้งเหตุ  (Tell Cho) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 

065-936-2404 เพ่ือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิด พร้อมท้ังนโยบายฯ ได้ให้การคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน

หรือเบาะแสจากบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตาม

ข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่  ลงโทษทางวินัย หรือเลือก

ปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม เนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแส ซ่ึงถือว่าผู้นั้นกระทำความผิด

วินัยและต้องรับผิดชอบ ชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับกระทบจากกระทำดังกล่าว 

โดยในปี 2564 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส ที่เกิดการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

ปี 2564 บริษัทยังคงใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เป็นหลักปฏิบัติที่กรรมการ

บริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ

ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืน ตรงตามเป้าหมาย ซ่ึงจะนำไปสู่ผล ดังนี้  

1. บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงผลกระทบระยะยาว 

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง 

สำหรับปี 2564 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 

ประการ ดังนี ้ 

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

 

ทั้งนี้ การนำหลัก CG Code มาใช้ในปี 2564 นั้น มีหลักปฏิบัติบางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งสามารถ

สรุปได้ดังนี้  

 

ขอ้ทีย่งัไมป่ฏบัิติ เหตุผล 

บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดย

อาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หรือจัดทำ

เป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกต่างหาก ตามกรอบ

ของ Global Reporting Initiative (GRI) ก็จะเป็นการ

ดีย่ิงข้ึน 

บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและดำเนินการจัดทำแผนงาน 

Sustainable Development 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง กรรมการทุกท่านมี

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมท้ังสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเคร่งครัด

ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์  สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โดยกรรมการอิสระทุกท่านสามารถแสดความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

เก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพ่ือให้

เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้กำหนด

ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำวันออกจากกัน โดย

จะมีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

ความรับผิดชอบกรรมการ 

(1)  โครงสร้างกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งส้ิน 15 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  5 

คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในเรื่องทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ

เพศ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน

กรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ดังรายละเอียดที่ปรากฎใน

หัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

 ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่ง

เต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธาน กรรมการมี

บทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ได้แก่  

(1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

(2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดแูล

กิจการที่ดี 

(3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้

เร่ืองสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะ

อภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจประจำวันของบริษัทและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้สำเร็จลุล่วง และวางแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจฯ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการหรือในการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน 

 

กรรมการอิสระ 

บริษัทได้กำหนดคำนิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดข้ันต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ดังนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรพัย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว

ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่

เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ป รึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง

เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท   

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบขององค์

คณะ (collective decision) ได้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ช่วยศึกษาและ

กลั่นกรองเป็นการเฉพาะในด้านต่างๆ คณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  โดยมีรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่

ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อคณะกรรมการ 

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ (1) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการกำกับดูแล

บรรษัทภิบาล (4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (5) คณะกรรมการบริหาร  โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย

ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

2) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และ

บริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 

และบริษัทย่อย รวมท้ังเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ 

3) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำและ

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่

ดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

5) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ

บริษัท   

6) ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจน

ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

7) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารความเส่ียง 

8) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

9) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

10) ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

11) พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็นธรรม 

โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท  ทั้งนี้ สำหรับ

รายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการนั้น 

12) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกราย

อย่างเป็นธรรม 

13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 

14) พิจารณาแต่งตั ้งประธานเจ้าหน้าที ่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ

ชุดย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 

15) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด 

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

16) พิจารณาแก้ไขเปลี ่ยนแปลงขอบเขตอำนาจ หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามท่ีเห็นสมควรและจำเป็น 

17) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองเป็นประจำทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

18) ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

19) กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ

บริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด  

20) พิจารณาอนุมัติการทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามที่กำหนดใน

ข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
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หลัก (ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ

ดำเนินการดังกล่าวได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและ

เห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามสมควร 

21) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน

การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินโดยการประสานงานผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย

ไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ

ใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเร่ืองสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งต้ัง 

โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

4) มีอำนาจเข้าถึงได้ทุกข้อมูลของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคล ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขต

อำนาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของสำนัก

ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน

ตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้า

ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน เพ่ือหารือประเด็นที่มีความสำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื ่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทำงานตรวจสอบ

บัญชีของบริษัท รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

8) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี ่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั ่นใจว่ารายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

9) จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมารตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
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(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน ที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

(4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่กฎบัตร 

(Charter) และ  

(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10) สอบทานละติดตามผลการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายจัดการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

11) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

12) ทบทวนผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาโดยจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

13) จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามขอบเขตงานที่

รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้ที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามหรือคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ของ

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของ

บริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  

3) ดูแลให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

70 

 

4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ

โปร่งใสให้แก่ผู้บริหารอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

5) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 

โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเส่ียงที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดำเนิน

ธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ

พิจารณาในการประเมินผล 

6) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานการ

พิจารณาค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 

7) กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ

วางแผนและเตรียมความพร้อมบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

1) เสนอนโยบายเกี ่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น  สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3) กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านสำนักกำกับดูแล

การปฏิบติังาน 

4) สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ 

(Good Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

5) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6) ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการ

ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7) ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ความเส่ียงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับ

ระดับความเส่ียงที่บริษัทเผชิญอยู่ และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น  

2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับ

ดูแลปริมาณความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์จัด

ช้ัน 

3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 

4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี ่ยงที ่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือ

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทราบในส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงที่กำหนด 

5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม การก่อภาระผูกพัน และการ

ทำธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงที่บริษัทและทางการกำหนด 

รวมท้ังการพิจารณากล่ันกรองนโยบายการรับประกันเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

6) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อกำหนด คำส่ัง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทาง

ธุรกิจ แผนงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง  ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึง

ปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

3) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของ

บริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอ้ือ

ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง 

4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อย

ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควรเพ่ือดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการ

ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใด  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตาม

ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย 
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5) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมท้ังปัญหา หรือ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

6) ให้คำแนะนำเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 

7) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าทำ

ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน 

เมื่อมีความจำเป็น และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

8) พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด

บัญชี กู้ยืม ขอสินเช่ือ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใด ๆ 

ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรม

สัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัท และบริษัท

ย่อย และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินท่ีได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท 

9) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

หรือ การดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย 

10) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กรแต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารและภายใน

ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการดำเนินการ  

11) ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

เร่ืองที่จะมีการหารือกันในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

12) มีอำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที ่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที ่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป ซ่ึงรวมถึงมีอำนาจในการเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและแต่งต้ังผู้บริหารใน

บริษัท รวมถึงมีอำนาจในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ตามคำนิยามที่

กำหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ภายใต้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นสมควรจัดหาที่ปรึกษา หรือ

บุคคลที่มีความเห็นอิสระเพ่ือให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึง

กิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่าง

สม่ำเสมอ รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

13) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินการ

ต่างๆ เป็นไปตามข้ันตอนอย่างมีระบบ 

14) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึง

การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว 
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15) ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของ

กรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กล

ยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง

กำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2) ส่ือสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน 

3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที ่วางไว้ รวมทั ้งให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และนำมาซ่ึง

ผลประกอบการที่ได้ต้ังเป้าหมาย ทั้งในส่วนท่ีเป็นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน 

4) สอบทานรายงาน แผนงานการดำเนินกิจการของบริษัท 

5) อนุมัติรายจ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงานที่ได้รบัการ

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย  

6) ดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

7) ดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  

8) แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ 

ให้แก่บริษัท 

9) ดูแลเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในภาพรวม 

10) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารดังกล่าว 

11) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12) เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล 

13) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

14) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดให้

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 

15) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ 
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และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำส่ังที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้ 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ตามนิยามที ่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอื์่นใด

กับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ

เงื ่อนไขการค้าปกติ ซึ ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงานที่

เก่ียวข้องกำหนด 

16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่

ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการ

เปล่ียนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร 

2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร

ของบริษัท และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่

กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 

ผู้จัดการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน 

4) ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ

บริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ  

(ข)  ทะเบียนผู้ถือหุ้น 
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(ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อย 

(ง) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(จ) รายงานประจำปีของบริษัท 

6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อม

ทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับ

รายงานน้ัน  

7) สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติ รวมท้ังผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื ่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

o การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท 

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมี แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ

ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  

2) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ ่งเป ็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการบริษัทก็ได้ 

คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

1) จะต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการบริษัทดังกลา่ว

ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ 

ทั้งนี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
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2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ

รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำนวน

ใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซ่ึง

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริ ษัท

สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย  

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

77 

 

ภายหลังได้รับการแต่งตั ้งให้เป็นกรรมการอิสระที ่ม ีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

o การแต่งต้ัง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทและ/ผู้ถือหุ้น 

2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้า

มาดำรงตำแหน่งอีกได้  

3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ

ไม่น้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งต้ังกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยอาจเลือกบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท ที่พ้นจาก

ตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้างต้น ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

บริษัท แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตน

เข้ามาทดแทน 

4) กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ครบกำหนดตามวาระ 

(2) ลาออก 

(3) ถึงแก่กรรม 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท 

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(6) ศาลมีคำส่ังให้ออก 

5) กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การ

ลาออกมีผลนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออก และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ

บริษัท คือ การสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มี

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี ้

1) มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
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2) พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

3) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และท่ี

คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็น

ลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มี

ประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใด

สาขาหนึ่ง อาทิ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย พาณิชยกรรม การบริหารจัดการ อุตสาหกรรม 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม รัฐศาสตร์ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ 

หรือด้านบริหารภาครัฐ 

5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

วาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงบริษัทที่

กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท   

6) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตาม

หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกจิการ

ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท 

7) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้าม)ี  

o วิธีการสรรหากรรมการ 

ในการสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้ 

1) สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการ

สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือ

การใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการ อาชีพ หรือการให้

กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น  

2) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์

คุณสมบัติที่กำหนดไว้  

3) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

4) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ า

บุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งต้ังจากผู้ถือหุ้น 

5) เสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 
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o วาระการเป็นกรรมการ  

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้ 

1) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น 

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

(1/3) 

2) กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระครั ้งแรก ในกรณีจำเป็นที ่จะแต่งตั ้งกรรมการอิสระนั ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว 

o การสรรหาและแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาดำเนินการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี ้

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มี

ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้

ประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

1) มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท  

2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันกับ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  

3) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership) 

- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 

- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 

4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

- ซ่ือสัตย์ ละเอียด รอบคอบ 

- มีคุณภาพในการทำงาน 

- เข้าใจระบบการทำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี 
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ระเบียบอำนาจดำเนินการและอำนาจอนุมัติ 

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ ที่กำหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ในการ

ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท การติดตามผลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

การอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญ ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท

ตามขอบเขตที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในการอนุมัติการลงทุน การเข้าทำรายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติตามวงเงินที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรืออนุมัติการทำธุรกรรมท่ีเป็นไปตามงบประมาณ 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ในการนี้

บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือจะเข้าลงทุน

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัท อีกทั้งยังสามารถ

ติดตามการบริหาร และดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพ่ือการดูแลรักษาซ่ึงผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทได้  

มาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่าธุรกิจที่

บริษัทเข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 

39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

1) การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้

ถือหุ ้นของบริษัทเพื ่อพิจารณาอนุมัติเรื ่องดังกล่าวก่อนที ่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเร่ืองนั้น 

ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอน  และวิธีการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะขอ 

อนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม

ด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

(ก) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอช่ือ 

หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

หลักในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้

ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ของบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของ

บริษัท  

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย 

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเร่ืองที่มีนัยสำคัญตามข้อ (3) (ฉ) 

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย 

(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงาน  สอบ

บัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

ของบริษัท  

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเร่ืองการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือเกี่ยวกับเร่ืองการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไข

เพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ

พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรายการดังต่อไปน้ีคือ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

(ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 

(ซ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ฌ) การซ้ือ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทย่อย 

(ญ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอ่ืน 

(ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซ้ือกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนท่ีมีสาระสำคัญ 

(ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้ กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระ

ทางการเงินเพ่ิมข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติ

ของบริษัทย่อย 

(ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 

(ฑ) รายการอ่ืนใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

นัยสําคัญ  

3) ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำ

รายการ  

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เก่ียวกับ  การ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทั้ งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการท่ี

บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ี
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กำหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่

เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอ่ืนใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 

ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนำ

หลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและ/หรือ

ทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท

ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ

ห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอ่ืนใดที่มิใช่ธุรกิจ

ปกติของบริษัทย่อย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเร่ือง

การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพ่ิมเติมท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้

โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

นัยสําคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนํา

หลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/

หรือ ประกาศที่แก้ไขเพ่ิมเติมท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ

พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

4) บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ

ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

นโยบายของบริษัท 

5) คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร

ความเส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศ



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

83 

 

เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ และ/หรือรายการที่มีนัยสําคัญอื่นใด

ต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงมีช่องทางให้

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและ

ฐานะการเงิน การทำรายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ และการทำรายการ

ที่มีนัยสำคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) บริษัทจะดำเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระ 

ที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกคร้ัง 

7) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอช่ือหรือแต่งต้ังโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามท่ีบริษัทกำหนด 

(ข) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท 

ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำ

ธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท ในลักษณะที ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที ่แจ้งเรื ่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททร าบภายใน

กำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณา

นั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสำคัญ  

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้ังทางตรง/หรือทางอ้อมน้ันด้วย 

(ค) การกระทำดังต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของ

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือ

เป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์

ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ 

- การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

- การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน

หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

(ง) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากบริษัท 

การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน  ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าช้ีแจงและ/หรือ

นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ 
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(จ) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตาม

ความเหมาะสม 

(ฉ) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มี

นัยสำคัญใด ๆ 

8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื ่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

(แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามท่ีกำหนด

ไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดย

อนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ

คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว  

9) ในการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนนิการ

ตามนโยบายดังนี้ 

(ก) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นําส่งผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย

ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือ

รายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีน้ัน แล้วแต่กรณี 

(ข) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที ่จัดทำงบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน

เพ่ือรายงานต่อบริษัท 

10) บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาการดำเนินงานและปัญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจ

พบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท พร้อมนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอตามความ

เหมาะสม  

11) ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอ่ืนใดที่มี หรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญ

ต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

12) บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวและ

นำเสนอผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและ

บริษัทย่อยที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ 

บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ

เทียบเท่า เก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม

มาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ

เทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายัง

เลขานุการของบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้

จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์นั้น โดยให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นประจำ ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

3)  บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือ

ครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น

สาระสำคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายเสนอซ้ือหรือเสนอ

ขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่า

บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่

สาธารณชน (Embargo Period) ซ่ึงหมายถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทาง

การเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควร

รออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน  

กรรมการอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่างเวลาห้ามซื้อขายได้ ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื ่องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งต้องแจ้งตลาด

หลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนทำรายการ 

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้ห รือ

ครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัท

ย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ซ่ึงตนได้ล่วงรู้มา เพ่ือการซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย ซ่ึง

หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
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ผู้อ่ืน หรือนำข้อเท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อ่ืนกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

ก็ตาม  

5) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท 

และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มี

สาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ

บุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

6) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้

ข้อมูลภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

7) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูล

ความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับและ/หรือ

ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่

บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัท

ย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม  

ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ

ทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ต้ังแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ 

การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

 

การต่อต้านทุจริต 

บริษัทมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนิน

ธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมถึงระเบียบข้อกำหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

ดังนี้  

บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและ

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่

เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) 

แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ซ่ึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัทน้ีรวมถึงการห้าม

มิให้มีการเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก 

บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเป็นภัยต่อ

สังคมและความม่ันคงของประเทศ 

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่มากหรือบ่อย

เกินไป รวมทั้งส่ิงตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่บริษัทประกอบธุรกิจ

หรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพ่ือมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทางบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม 

บริษัทกำหนดให้ทุกฝ่ายงานดำเนินการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้  

บริษัทได้กำหนดให้ทุกฝ่ายงานจัดทำแบบประเมินความเส่ียงด้วยตนเองเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยกำหนดรูปแบบ
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การคอร์รัปชั่นเพื่อใช้ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น  ให้ทุกฝ่ายงานรายงานข้อมูลความเส่ียงต่อฝ่าย

บริหารความเส่ียงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพ่ือสอบทานวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพ่ือให้สามารถติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต   

การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการให้และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ กับบุคคลภายนอก เพ่ือให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ

ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้มั ่นใจว่าการดำเนินการทั้งในด้านการรับและการให้ต้องเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม และไม่มีลักษณะที่จะนำไปสู่การให้หรือรับสินบน 

บริษัทส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการช้ีเบาะแส

กรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ัน รวมถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ

หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยส่ือสารไป

ยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท การเชิญผู้บริหารของบริษัทรับฟังและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในหัวข้อ Anti-Corruption การจัดช้ีแจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบริษัทได้จัด

ให้มีการฝึกอบรมพนักงานผ่านทาง E-Learning ในหัวข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมแบบทดสอบเพื่อประเมิน

ความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสื่อในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  และใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในเร่ืองการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเปน็ประจำทุกปี  

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื ่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั ่นไปยังบริษัทย่อยอีกด้วยสำหรับการสื ่อสารไปยัง

สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

รายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการให้บริการบนหลัก

ธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทได้ขอความร่วมมือพนักงานส่ง e-card 

ไปยังคู่ค้าและลูกค้าให้ทราบท่ัวกัน เพ่ืออวยพรปีใหม่และขอความร่วมมืองดให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาส

อ่ืนใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีให้แก่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัท

เป็นจำนวน 1,870,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนรวม  1,650,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีของ

บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท ซึ่งบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทรับภาระเองเป็นจำนวนเงินรวม 14,490,000 บาท รวมเงินค่า

สอบบัญชีทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 18,010,000 บาท 

สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทอื่น จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งส้ินรวม 

614,600 บาท 

ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 431,342 บาท 
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หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนบริษัทในการกำกับดูแลให้การ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ

หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

กำกับดูแล เพ่ือให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ในปี 2564 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีการ

กระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท.  

 

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย

กำหนด อันประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออก

เสียงลงคะแนนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท และ

สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือเมื่อมีการซ้ือ

ขายสินทรัพย์ที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามใน

การประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท สิทธิในการมี

ส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท และสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะไม่

ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทกุกลุ่ม ซ่ึง

รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบปบีัญชีของ

บริษัท โดยจะกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุมซ่ึงมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือ

หุ้นทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มสถาบัน ดังนี้ 

- ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มในช่วงเวลา 

08.30-16.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายัง

บริษัท เพ่ือรับลงทะเบียนล่วงหน้า 

- อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) บริษัทได้จัดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วม

ประชุมได้โดยการแจ้งการโหลดโปรแกรมและช้ีแจงวิธีการเข้าร่วมให้ทราบประชุมล่วงหน้า 
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- มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือใน

เอกสารแนบวาระการประชุม  

- ไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 

- หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

แล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง ได้แก่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

29 เมษายน 2464 เวลา 10.00 น. โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 13 

อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน 

(2) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหาร 

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 บริษัทดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 

2538 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้อง

กับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีการ

พิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ผู้ที่ประธานมอบหมายได้

ทำหน้าที่ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ผ่านการประชุม E-AGM 

กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

กฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยบริษัทได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนระหว่างการประชุมด้วย 

(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม  

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซ่ึงบรรจุวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ 

รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานประจำปีพร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนโดยไม่

กำหนดให้ซับซ้อนจนเป็นการสร้างความลำบากให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อน

การประชุม 14 วัน และ ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและ

ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษา

ข้อมูลในการพิจารณาเก่ียวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วม ประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือ

หุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัท

เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติโดยสังเขปใน

หนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงช้ีแจงวิธีการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมด้วย 
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- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในเบื้องต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงผู้ถือ

หุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และ

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด “หลักเกณฑ์การให้

สิทธิผู้ถือหุ้น”  

- การนำเสนอวาระพิจารณาอนุมัติจ่าย/งดจ่าย เงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวน

เงินปันผลที่เสนอจ่าย/งดจ่าย พร้อมท้ังเหตุผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณา  

- การนำเสนอวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดย

บริษัทให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเก่ียวกับกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง  

- การนำเสนอวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีในการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนที่เสนอให้ผู ้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ  

- การนำเสอนวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิดเผย

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังอย่างครบถ้วน อาทิ ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 

รวมถึงค่าบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย   

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ือ

หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ รวมท้ังเว็บไซต์ของบริษัท 

(4) วันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทกำหนดวัน เวลา การประชุมผู้ถือหุ้นเวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้

ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ก่อนเวลาประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 

โดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

กระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  

- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรร

เวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและ ซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุม

ของแต่ละวาระ 

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ใน

ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่าง การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

- ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า

ร่วมประชุม โดยบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน รวมถึงวิธีปฏิบัติในการแสดง

ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาสำหรับการ
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อภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง

ความเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เก่ียวข้องช้ีแจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือ

หุ้นอย่างครบถ้วน 

(5) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม หรือ

ภายในวันทำการถัดไป และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่

เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที ่ปรึกษากฎหมาย สักขีพยายในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ขั ้นตอนการ

ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ใน

วาระที่ขอรับรอง / อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์

แห่ง ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือใหผู้้

ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและย่ังยืน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้ง

ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้ง

ประกาศหลักเกณฑ์และระบุข้ันตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือด้วย โดยประกาศแจ้ง

การรับเสนอชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อน

การประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม 

บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื ่องที่เห็นว่าสำคัญ 

สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 โดยแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุ

ข้ันตอนท่ีชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tgh.co.th 

- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน  

- จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะ

ไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล

ประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ  

- จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซ่ึง

ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทน นอกจากนี้ยังเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดและข้ันตอนการมอบฉันทะได้  
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- ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่

เห็นสมควร ซ่ึงมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระเพ่ือความโปร่งใส และเพ่ือนำผลคะแนนมารวม

คำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระในห้อง

ประชุม   

- จะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

หลังการประชุมเสร็จส้ิน 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย  

นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

- บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่

เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

บริษัทและบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

อันเนื่องมาจากการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตาม

วิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของบริษัท มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เก่ียวโยง

กันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมี

แนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 

เพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ 

- กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีส่วน

ได้เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมน้ันและไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมน้ัน เพ่ือให้

การตัดสินใจเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเต็มท่ี 

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีอำนาจในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมลูของ

รายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมิได้มีการดำเนินการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันแต่อย่างใด 

- ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะต้อง

เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐาน ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรมหรือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกจริยธรรม

หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพ้ืนฐาน

เดียวกันกับรายการที่ทำกับลูกค้า 

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ

อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อัน

ได้แก่ พนักงานผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

บริษัทมีนโยบายแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม 10 

ประการได้แก่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพ

สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงาน/ แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชน
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และสังคม การจัดการส่ิงแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการจัดทำรายงานแห่งความย่ังยืน 

3.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผล

การดำเนินงานของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ

เจ้าหนี้สามารถส่งข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์มายังผู้บริหารของบริษัทได้ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ันคงทางการเงินและความย่ังยืนของกิจการ 

3.2  การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ

ควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรรั์ป

ชันหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับ

บริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที ่อีเมล์  

ZTC@TGH.CO.TH (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (สายด่วนร้องเรียน 1726) 

นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิด 

บริษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยบริษัทจะไม่กระทำการ

ใดที่มีลักษณะการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท 

เนื่องจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว และบริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการ

ร้องเรียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและ

เก่ียวข้องด้วย หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายกำหนดเท่านั้น  นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถย่ืนข้อ

ร้องเรียนเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และระเบียบการสอบสวน

ข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนด 

3.3 แนวปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัท เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่

กับบริษัทอย่างเป็นธรรม ซ่ึงแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้

(ก) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี มี

ความสามารถในการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงสภาวะความเส่ียงใน

ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู ้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทมีหน้าที่ในการ

ดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซ่ึง

ช่ือเสียงของบริษัท 

(ข) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเช่ือมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิง บริษัทจึง

มุ่งมั่นทีจ่ะสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานเพ่ือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการ
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และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ทำการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่าง

มีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และไม่เป็น

การกระตุ้นการสร้างนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม จัดให้มีระบบการ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอา

ใจใส่และสม่ำเสมอ รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก

ลูกค้าหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่ค้ากำไรจากการเปิดเผยข้อมูล

ความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เกี ่ยวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นที ่ไม่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจำกัดเพ่ิมเติม

เก่ียวกับการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า  

บริษัท ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัท รวมท้ังรับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของกลุ่มธุรกิจฯ ซ่ึง

เมื่อได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอย่าง

เร่งด่วน 

(ค) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

พนักงานทุกคนของบริษัท เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงและเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนิน

ธุรกิจ บริษัทจึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง ทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบ

กับบริษัทชั้นนำอ่ืน ๆ ในธุรกิจ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจฯ เป็นสถาบันการเงินช้ัน

นำที่สามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 

บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการ

ลงโทษ มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม

ของพนักงาน เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ 

ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะที่จำเป็นโดยถือเป็น

ความลับ โดยบริษัทไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วยเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความ

พิการ หรือรสนิยมทางเพศ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ 

บริษัทมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที ่เหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้กับ

ผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่

พนักงานเพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัทประกอบด้วยกองทุนสำรอง

เล้ียงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกัน

อุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัท ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาต่อเน่ือง

ระดับปริญญาตรีสำหรับพนักงาน และสวัสดิการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัย สุขอนามัย ส่ิงแวดล้อมที่ดีเพ่ือเอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อการอำนวยความ

สะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน 

รวมท้ังบริษัทได้ประกาศเร่ืองแนวการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยและกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยต่ออาคารสถานท่ีและต่อพนักงานทุกคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบัติเร่ืองระบบความ

ปลอดภัยสำนักงาน  
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โดยในปี 2564 ไม่พบกรณีของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดอุบัติเหตุหรือมีการหยุดงานหรือ

เจ็บป่วยจากการทำงาน 

บริษัทมีการดูแลบริหารจัดการ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ 

ให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ และมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ

บรรยากาศในการทำงานท่ีดี  

บริษัทสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ของ

องค์กร เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างมูลค่าขององค์กร มีการกำหนดจรรยาบรรณใน

การดำเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และ

มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

พนักงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยบริษัท ได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่ไปกับ

ข้อบังคับและระเบียบพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยู่

เสมอ 

(ง) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกัน 

บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันของบริษัทอย่าง

เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

และเร่ืองอ่ืนใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันของบริษัท 

บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่าง

สม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ

โดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการ

รักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน 

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพ่ือความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทอยู่ใน

ฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการ

ชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทอย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกำหนด 

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้

เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของ

เงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสม สามารถ

รองรับความเสี ่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั ้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความ

สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

(จ) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าเสมอมา เนื่องจากความสำเร็จของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากการ

ได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า บริษัทจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทำ

ธุรกิจ ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 

บริษัทมีนโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา 

หรือที่ปรึกษาต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการ

คัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทเปิดโอกาสให้คู่สัญญาทุกรายที่ผ่าน
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เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกของบริษัทมีส่วนร่วมในการนำเสนอราคา และห้ามมิให้พนักงานรับ

ผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ 

หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไข

ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทประกอบด้วยการจัดหาผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ เปรียบเทียบราคาและ

เงื่อนไขเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เจรจาต่อรองราคาและเง่ือนไขต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์

สูงสุดของบริษัท พิสูจน์ทราบการมีตัวตนของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ (Know Your Supplier) ตรวจรับ

สินค้า/ บริการ ประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย/ ผู้ให้บริการภายหลังการส่งมอบแต่ละครั้ง และรายปี 

และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ ผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (Approved Supplier List) ซ่ึง

คำนึงถึงปัจจัยในเรื่องต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้า/ บริการ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการจากงานท่ีผ่านมา สถานะการเงิน ประวัติการถูกร้องเรียน/ ฟ้องร้อง ช่ือเสียงและความ

น่าเชื่อถือ บริการหลังการขาย และความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับการ

จัดซ้ือจัดจ้างปกติ บริษัทจะตรวจสอบราคากับผู้ขาย/ ผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 ราย เพ่ือเปรียบเทียบและ

คัดเลือกผู้ขาย/ ผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุด ส่วนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่อเนื่องหรือกรณีฉุกเฉิน 

บริษัทจะสอบถามราคาจากผู้ขาย/ ผู้ให้บริการที่เห็นว่าเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ชาย/ ผู้ให้บริการที่

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างน้อย 1 ราย และเจรจาต่อรองราคา 

กลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพ่ือ

ดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และกลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือ

องค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(ฉ) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ 

เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่

ทำลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง 

การพยายามเพ่ิมยอดขายโดยให้ร้ายสินค้าและบริการของบริษัทอ่ืนถือเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่า 

(ช) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

บริษัททำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็น

สิทธิส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของกลุ่มธุรกิจฯ  

บริษัทปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เปิดเผย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อสาธารณชน ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ  ที่ทำ

ธุรกิจผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

ไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนทำให้ชุมชน สังคมส่วนรวมและส่ิงแวดล้อมได้รับความเสียหาย และไม่สร้าง

ผลกำไรบนภาระของสังคม 

บริษัทยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์

ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับการสนับสนุนการนำเอาความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และพนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การวางระบบ และ

กฎหมาย เป็นต้น ไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
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บริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สังคมส่วนรวม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึง

รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง

ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคมและงานสาธารณกุศล   

บริษัท ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สังคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จำกัด

อยู่แต่โครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุน

และส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติ

ตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้ชุมชน

โดยรอบของบริษัท และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือ

เก้ือกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

(รายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มธุรกิจฯ 

ปรากฏตามหัวข้อการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน) 

(ซ) ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ

ทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ สามารถ

ติดต่อส่ือสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้

โดยตรงที่อีเมล์  ZTC@TGH.CO.TH (ศูนย์รับแจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (สาย

ด่วนร้องเรียน 1726) นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่าน

ทางช่องทาง Tell Cho หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง 

โทร 065-936-2404 เพ่ือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิด 

 

การพัฒนากรรมการ 

(1) บริษัทจัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(2) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา 

(3) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสมสม่ำเสมอใน

เร่ืองที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดข้ึน 

(4) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

(5) ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งมอบให้กรรมการใหม่ รวมถึงผู้บริหารได้จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทาง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่  
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ทั้งนี้ ในปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้

รายนามกรรมการ ช่ือหลกัสตูร 

1. นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์ ▪ Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2564  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

2. นายอภิชัย บุญธีรวร  

 

▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (23 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2564) 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลและทั้งคณะ ตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้าง

คุณสมบัติกรรมการ (2) การประชุมกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม

คณะกรรมการ  

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้  

(1) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบ

รายบุคคลและทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแบบประเมินเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

อนุมัติและกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือดำเนินการประเมิน  

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 
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ปี 2564 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้ 
 

การประเมินรายบุคคล 

(ร้อยละ) 

การประเมนิตนเองรายคณะ 

(ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท 94.9 94.3 

คณะกรรมการตรวจสอบ - 94.0 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- 92.6 

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล - 93.4 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 96.2 

  

การพัฒนาผู้บริหาร 

(1) บริษัทกำหนดให้มีสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ

พัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 

(2) บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะ

สำหรับผู้บริหาร ให้กับผู้บริหารของบริษัท 

(3) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับ

บทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของตำแหน่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

(4) บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กร 

การพัฒนาพนักงาน 

(1) บริษัทกำหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) สำหรับพนักงานในแต่ละบทบาท

งานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสบ

ความสำเร็จ เช่น หลักสูตรการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การใช้งาน Microsoft Excel เป็นต้น 

(2) บริษัทจัดให้มีแนวทางการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะด้าน

ภาวะผู้นำ (Managerial Competency) ที่กำหนดไว้ เช่น หลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำการเป็นโค้ชที่ดี และ

การบริหารบุคคลสำหรับหัวหน้างาน เป็นต้น 

(3) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื ่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม 

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(4) บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan: IDP) 

ประจำปีและกำหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

  

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564   บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

100 

 

7. โครงสร้างการกำกับดแูลกิจการ  

 

โครงสร้างการกำกับดแูลกิจการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท  เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังข้ีนเพ่ือกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทอีก 5 

ชุด ได้แก่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. คณะกรรมการบริหาร 
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ขอ้มลูเก่ียวกับคณะกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั 

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการอิสระจำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน (กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 คน ซ่ึงมีความรู้

ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน 

และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (2) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  

(3) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (4) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และ (5) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

กรรมการอิสระจำนวน 6 คน ประกอบด้วย (1) นางกุลภัทรา สิโรดม (2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (3) นายผดุงเดช 

อินทรลักษณ์ (4) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี (5) นายวัชรา ตันตริยานนท์ และ (6) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ โดย

กรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด  

รายนามคณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บการ

แต่งต้ังเป็น

กรรมการ 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ  29 มิถุนายน 2561 

2. คุณหญงิวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ  29 มิถุนายน 2561 

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการ 29 เมษายน 2564 

5. นางกุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

11 กรกฎาคม 2561 

6. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  

11 กรกฎาคม 2561 

7. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

11 กรกฎาคม 2561 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บการ

แต่งต้ังเป็น

กรรมการ 

8. พลตำรวจเอกเจตน ์มงคลหัตถี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง   

11 กรกฎาคม 2561 

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ 29 เมษายน 2564 

10. นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ 29 เมษายน 2564 

11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 11 กรกฎาคม 2561 

12. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

29 มิถุนายน 2561 

13. นางอาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ / กรรมการบริหาร  29 มิถุนายน 2561 

14. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับ

ดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง  

11 กรกฎาคม 2561 

15. นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการ / กรรมการบริหาร 29 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุ 

▪ บุคคลลำดับที่ 5 นางกุลภัทรา สิโรดม และบุคคลลำดับที่ 6 นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ เป็นกรรมการที่มี

ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

▪ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติแต่งต้ังบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการเพ่ิมเติมคือ (1) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (2) นายวัชรา ตันตริยานนท์ (3) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ 

และ (4) นายฐากร ปิยะพันธ์ โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายฐากร ปิยะพันธ์ ได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการของบริษัท   

 

ด้วยประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งต้ังพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ ทำหน้าที่

พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ   

 

ขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั 

-รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ- 
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิง 

วรรณา สิริวัฒนภักดี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

นายสมชัย สัจจพงษ์ นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำคัญของ

บริษัท 

คุณสมบัติกรรมการ 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย โดยมีการกำหนดตารางการประชุม

ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพ่ือให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม

ได้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 คร้ัง โดยกรรมการทุกท่านมีสัดส่วนการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมตลอดทั้งปี และมีค่าเฉล่ียการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งคณะที่ร้อยละ 98.95 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการ จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / จำนวนคร้ังที่ประชุมทัง้หมด 

(ระหว่างวันที ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

สามญัผู้ถือหุ้น 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 13/13 1/1 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 13/13 1/1 

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  13/13 1/1 

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 10/10 0/0 

5. นางกุลภัทรา สิโรดม  13/13 1/1 

6. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ  13/13 1/1 

7. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ 12/13 1/1 

8. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี 13/13 1/1 

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 9/10 0/0 

10. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ 10/10 0/0 
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รายช่ือคณะกรรมการ จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / จำนวนคร้ังที่ประชุมทัง้หมด 

(ระหว่างวันที ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

สามญัผู้ถือหุ้น 

11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 13/13 1/1 

12. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 13/13 1/1 

13. นางอาทินันท์ พีชานนท์ 13/13 1/1 

14. นายสมชัย สัจจพงษ์ 13/13 1/1 

15. นายอภิชัย บุญธีรวร 13/13 1/1 

หมายเหตุ (1) กรรมการลำดับที่ 7 และ 9 เป็นกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

(2) สามัญผู้ถือหุ้น คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 

(3) นายฐากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้ังแต่วันท่ี 29 เมษายน 2564 ถึง วันท่ี 

4 ตุลาคม 2564 โดยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ังจากการประชุม 5 คร้ัง 

 

ขอ้มลูเก่ียวกับคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งต้ังจากกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน ดังมีรายนามและรายระเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ดังนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บการ

แต่งต้ัง 

จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / 

จำนวนคร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

1. นางกุลภัทรา สิโรดม  ประธาน 28 กุมภาพันธ์ 

2562 

13/13 

2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ  กรรมการ 11 กรกฎาคม 

2561 

13/13 

3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการ 11 กรกฎาคม 

2561 

13/13 

หมายเหตุ นางกุลภัทรา สิโรดม และนายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความหน้าเช่ือถือของของงบการเงินของบริษัท 
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นายวิชาญ อัศวรังสี หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่าย

บริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่าง

เป็นอิสระ และได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ  

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท เพ่ือให้ดำรง

ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การนัดหมาย การประชุม และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง

ตำแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งต้ังกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว  

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะคณะกรรมการตรวจสอบ 

-รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ- 

 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือทำหน้าที่สรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึง  ดังมีรายนามและรายระเอียดการเข้า

ร่วมประชุมในปี 2564 ดังนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บการ

แต่งต้ัง 

จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / 

จำนวนคร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ประธาน 30 มกราคม 2563 2/2 

2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการ 30 มกราคม 2563 2/2 

3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ 30 มกราคม 2563 2/2 

 

นางสาวชวันธร ม่วงมี ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 

3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

-รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ- 

 

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพ่ือกำกับดูแลปฏิบัติงานของ

กรรมการและฝ่ายจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี  โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังมีรายนามและรายระเอียดการเข้า

ร่วมประชุมในปี 2564 ดังนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการ

กำกับดแูลบรรษทัภบิาล 

ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บการ

แต่งต้ัง 

จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / 

จำนวนคร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ประธาน 9 สิงหาคม 2562 2/2 

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 2/2 

3. นางกุลภัทรา สิโรดม  กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 2/2 

4. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 2/2 

 

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้จัดการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับ

ดูแลบรรษัทภิบาล 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดแูลบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความต้ังใจและมีจริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจ  สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ

ตน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 

-รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ- 
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(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือดูแลให้การบริหารความเส่ียงอยู่ใน

ระดับองค์กร โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 

ท่าน ดังมีรายนามและรายระเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ดังนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บ

การแต่งต้ัง 

จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / 

จำนวนคร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ประธาน 9 สิงหาคม 2562 5/5 

2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 5/5 

3. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ 9 สิงหาคม 2562 5/5 

 

นายอมรินทร์ โพธ์ิเย็น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความต้ังใจและมีจริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจ  สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

-รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ- 

 

(5)  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมจีำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการบริหาร และ

การเข้าร่วมประชุมของ สำหรับปี 2564 เป็นดังนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการ

บริหาร  

ตำแหนง่ วันทีไ่ดรั้บการ

แต่งต้ัง 

จำนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม / 

จำนวนคร้ังทีป่ระชุมทัง้หมด 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 

1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธาน 11 กรกฎาคม 2561 22/22 

2. นางอาทินันท์ พีชานนท ์ รองประธาน 11 กรกฎาคม 2561 22/22 

3. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 22/22 

4. นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 22/22 

 

นางสาวชวันธร ม่วงมี ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

-รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ- 

 

คณะกรรมการชุดพิเศษ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูป

องค์กร ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ใน

การสร้างเสถียรภาพ และศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัท  

คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร ประกอบด้วย 

(1) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  ประธาน  

(2) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ 

(3) ดร. บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์  กรรมการ 

(4) นางกิตติยา โตธนะเกษม  กรรมการ 

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษ กรรมการปฏิรูปองค์กรไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม  

 

ขอ้มลูเก่ียวกับผู้บริหาร 

ผู้บริหารตามคำนยิามของสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้บริหารตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

 

รายช่ือ ตำแหนง่ 

1. นายโชติพฒัน ์พชีานนท์  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ 

2. นายไตรรงค์ บุตรากาศ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

3. นายมหัทธนะ อัมพรพสิฏิฐ ์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Digital and Data Intelligence 

4. นายมนตรี วงศท์า่เรือ  รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย 

5. นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย ์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและกำกับธุรกิจ 

6. นางสาวฟา้ มหะนาวานนท ์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ 

7. นางสาวลสิา พทัธ์วิวัฒนศ์ริิ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ 
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หมายเหตุ การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง และการลาออกของผู้บริหาร  

o บุคคลลำดับที่  1 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์  ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2564  

o บุคคลลำดับที่ 4 และ 5 นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารช่อง

ทางการขาย และนางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความ

เส่ียงและกำกับธุรกิจ ได้รับการแต่งต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

11/2564 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564   

o ที่ประชุมคณกรรมการบริษัท คร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยเพ่ิมตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เพ่ิมตำแหน่งรองผู้จัดการ

ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ิมตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ โดยแต่งต้ัง

นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการทั้ง 3 ตำแหน่ง มีผลวันที่  1 

ธันวาคม 2564 

o ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 13/2564 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยเพ่ิมฝ่าย Digital & Data Intelligence โดยแต่งต้ัง

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ฝ่าย Digital & Data 

Intelligence และแต่งต้ังนางสาวลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ

ใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ มีผลวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  

o นายฐากร ปิยะพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 

ธันวาคม 2564 

o นางสาวรุ้งทอง จินตมาลากิจ ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

กลยุทธ์ และทรานส์ฟอร์มเมช่ัน มีผลวันท่ี 16 สิงหาคม 2564  

o นางสาวอรวรรณ วรปัญญา ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

ปฏิบัติการ มีผลวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

นางพชร อัมพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมบัญชีของบริษัท   

 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดังนี ้
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1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามรายละเอียดดังนี้  

หน่วย : (บาท / ราย) 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564  ปี 2563 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 

- รองประธานกรรมการ   

- กรรมการ 

 

70,000   

50,000   

40,000 

 

70,000   

50,000   

40,000 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

50,000 

40,000 

 

50,000 

40,000 

3.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ 

ที่คณะกรรมการแต่งต้ัง 

- ประธานกรรมการ  

- กรรมการ  

 

 

40,000 

30,000 

 

 

40,000 

30,000 

2) ค่าตอบแทนอ่ืนที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม

ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ  

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

 

ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนปี 2564 

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ (ไม่รวมคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษ) 

สำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 ราย จากกรรมการทั้งหมด 15 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งส้ิน  

8,670,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ไม่มีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

รายนามกรรมการ ตำแหนง่ ค่าตอบแทนกรรมการ 

(บาท) 

1. นายเจริญ สริิวัฒนภกัด ี ประธานกรรมการ ไม่รับค่าตอบแทน 

2. คุณหญงิวรรณา สริิวัฒนภกัด ี รองประธานกรรมการ ไม่รับค่าตอบแทน 

3. นายอารีพงศ ์ภูช่อุ่ม 

 

รองประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการกำกับดูแล

บรรษัทภิบาล 

680,000 

4. นายบุญทกัษ ์หวังเจริญ รองประธานกรรมการ 360,000 
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รายนามกรรมการ ตำแหนง่ ค่าตอบแทนกรรมการ 

(บาท) 

5. นางกุลภทัรา สโิรดม 

 

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ

บาล 

1,190,000 

6. นายโยธิน พบูิลยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ 

1,040,000 

7. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ /  กรรมการบริหาร

ความเส่ียง / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

1,140,000 

8. พลตำรวจเอกเจตน ์มงคลหัตถี กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

680,000 

9. นายวัชรา ตันตริยานนท ์ กรรมการอิสระ 320,000 

10. นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์ กรรมการอิสระ 360,000 

11. นายฐาปน สริิวัฒนภกัด ี กรรมการ / กรรมการกำกับ

ดูแลบรรษัทภิบาล 

540,000 

12. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์

 

กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

510,000 

13. นางอาทินนัท์ พชีานนท ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 480,000 

14. นายสมชัย สจัจพงษ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

/ กรรมการกำกับดูแล

บรรษัทภิบาล 

690,000 

15. นายอภชัิย บุญธีรวร กรรมการ / กรรมการบริหาร 480,000 

16. นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร  200,000 

รวม 8,670,000  

หมายเหตุ  บุคคลลำดับท่ี 16 นายฐากร ปยิะพันธ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 4 

ตุลาคม 2564 
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(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทจัดให้มีการประกันสุขภาพ และประกันความรับผิดกรรมการ 

-ไม่มีผลประโยชน์อ่ืน- 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทช้ันนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน

อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามาถแข่งขันได้กับบริษัทอ่ืน รวมท้ังกำหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนที่สอดคล้อง

กับผลการดำเนินงานในแต่ละปีของบริษัท เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้บริษัท 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ข้อมูลส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ

การเงิน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี และกองทุนสำรองเล้ียงชีพ เป็นจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 บริษัทจัดให้มีการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการเก่ียวกับ

การเงินช่วยเหลือพนักงานตามนโนบายบริษัท  รวมถึงประกันความรับผิดผู้บริหาร   

 

ขอ้มลูเก่ียวกับพนกังาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีบุคลากร (ซ่ึงไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 2,382 คน และมีค่าตอบแทนที่เป็นตัว

เงิน ในปี 2564 ซ่ึงประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเล้ียงชีพ รวมถึงสวัสดิการ

พนักงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการ

พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน

ของตลาด โดยคำนึงถึงจุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไป สภาวะการครองชีพ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาดอันมีลักษณะทางธุรกิจที่

คล้างคลึงกัน  

นอกจากนี้  บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมและ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข (Live a Happy Life) มีชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี การได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งของกลุ่ม

บริษัท นอกเหนือไปจากการให้ความคุ้มครองสวัสดิการหลักกับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเ ล้ียงชีพ ค่า

รักษาพยาบาล ค่ารักษาฟัน การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น 
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(2)  กองทนุสำรองเลีย้งชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกองทุนสำรองเล้ียงชีพให้กับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัท

ย่อยได้จ่ายสมทบดังนี ้

อายงุาน อัตราร้อยละของค่าจา้ง 

ต้ังแต่ได้รับการบรรจุ                                                                             5 

พนักงานท่ีเข้าก่อน 1 เมษายน 2549 (เฉพาะ 

SELIC/SEIC)                    

10 

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับพนักงานรวมทั้งส้ิน 51.96 

ล้านบาท ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีกองทุนสำรองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 12 บริษัท   

(3) ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

ในปี 2564 บริษัทฯมข้ีอพิพาททางด้านแรงงาน  5  ราย สืบเนือ่งมาจากการเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

จำนวน 4 ราย (อันมีสาเหตุมาจากการทุจริตต่อหน้าที่ 3 ราย และขาดงานเกิน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 1 ราย) และ

เลิกสัญญาจ้างทำของ 1 ราย (ฟ้องในเร่ืองที่เป็นเหตุการณ์ขณะที่เป็นพนักงานของอาคเนย์) ทั้งหมดเป็นเร่ืองที่ได้รับ

มาจากช่องทางศาลแรงงาน ซ่ึงได้มีการแต่งต้ังทนายความเข้าไปในคดีแล้ว คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ

ศาลแรงงาน 3 ราย  และอีก 2 ราย ศาลช้ันต้นพิพากษาให้บริษัทชนะคดีแล้ว  

(4)  นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคล่ือนและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและ

การเติบโตที่ย่ังยืน  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่วางไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน โดยจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน ความโปร่งใส 

ความยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ังองค์กร 

ในปี 2564 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมจำนวนท้ังส้ิน 2,063 คน ซ่ึงเป็นการ

อบรมภายในจำนวน 49 หลักสูตร  และอบรมภายนอกจำนวน 370 หลักสูตร/หัวข้อ 

 

 

 

 

 

 

จำนวน

พนกังาน

ใน 

ปี 2564 

  

จำนวน

พนกังานที่

ไดรั้บการ

อบรมในปี 

2564 

สดัสว่น

พนกังาน 

ทีไ่ดรั้บ

การ

อบรม 

การ

อบรม

ภายใน 

(คน) 

การ

อบรม

ภายนอก 

(คน) 

รวม

จำนวน

ช่ัวโมงการ

อบรมในปี 

2564 

จำนวน

ช่ัวโมง

อบรม

เฉลีย่/

คน 

2,382 2,063 86% 1,875 479 33,548.40 16.26 
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อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) ทำให้การ

ทำงานของพนักงานเปล่ียนรูปแบบไปเป็นลักษณะ  Work from home จึงทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการพัฒนาพนักงาน 

การจัดอบรม / สัมมนาจากการจัดในห้องอบรมเป็นการเรียนผ่านเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (Virtual Classroom) เช่น 

- การเรียน และ การทำ Workshop ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  

- การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทั้งหลักสูตรภาคบังคับ และ หลักสูตรภาคสมัครใจเพ่ือพัฒนาความรู้ 

ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน  

- การเรียนรู้ผ่าน VDO ส้ัน และ บทความจาก HR Update และ HR Portal  

ปี 2564 จึงนับเป็นปีสำคัญที่บริษัทฯ และพนักงานต้องปรับตัวทั้งในด้านของการทำงาน และ การเรียนรู้โดยนำ

เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา

ทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลของบริษัท โดยบุคลากรมีหน้าที่ท่ีจะต้องยึดถือตามส่ิงดังต่อไปน้ี 

- ค่านิยมของบริษัท (Core Values) 

- ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) 

- ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 

- ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท โดยปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความ

มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดผลสำเร็จของงาน 

บริษัทยึดถือระบบคุณธรรมที่พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ ดังนั้นความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ จะข้ึนอยู่กับส่ิงดังต่อไปน้ี 

- คุณภาพและผลสำเร็จของงาน 

- ความรู้ความสามารถ 

- ทัศนคติและศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

บริษัทส่งเสริมการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ 

ความสามารถ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต  มีโอกาสก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ (Career 

Opportunity) มีการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจน มีแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้มี

ศักยภาพโดดเด่นอย่างเป็นระบบ (Talent Management) มีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง  (Succession 

Planning) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถที่จะเติบโตไปกับองค์กร ภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสปิริตที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด เพ่ือส่งมอบผลงานและบริการท่ีเป็นเลิศอย่างมือ

อาชีพตรงใจลูกค้า  

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ด้วยการ

สำรวจความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำมาปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้

บุคลากรของบริษัทอยู่ดีมีสุข ซ่ึงนอกจากจะเป็นการรักษาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรแล้ว  ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี (Employer Branding) ต่อ

สายตาคนภายนอกให้มีความสนใจมาร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย (Employer of Choice) 
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1. นโยบายดา้นการสรรหาบุคลากรที่มศีกัยภาพและการดแูลบุคลากรใหม่ (Talent Acquisition and 

Onboarding) 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ตลอดจน ประสบการณ์ใน

การทำงานที่ตรงตามความต้องการขององค์กรเป็นเร่ืองสำคัญและจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรไปพร้อม ๆ กับการ

เปล่ียนผ่านสู่โลกดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทเป็นท่ีรู้จักและเข้าถึงผู้สมัครเจนเนอเรช่ันใหม่ๆ (Millennials)  ที่มี

คุณลักษณะ วิธีการส่ือสาร มีเป้าหมายและการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรช่ันก่อนๆ   การปรับปรุง

กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกให้รวดเร็ว เช่ือถือได้  

ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะจ้างและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดย

พนักงานท่ีจะได้รับการจ้างและบรรจุต้องผ่านการพิจารณาดังนี ้

- ด้านคุณวุฒิ 

- ด้านประสบการณ์ 

- มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 

- มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

ในข้ันตอนการคัดเลือก บริษัทมีการนำเคร่ืองมือคัดกรองผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพมาใช้ อาทิ แบบประเมิน

ค่านิยมองค์กร แบบทดสอบความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Event Interview : BEI)  การแนะนำผู้สมัครจากพนักงานในองค์กร (Employee Referral) ซ่ึงเป็น

แหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้  

เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน  พนักงานใหม่ของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

(Onboarding Program) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือให้พนักงานได้รู้จักบริษัท รู้จักธุรกิจในกลุ่มบริษัท 

เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี และรู้จักวิถีการทำงานร่วมกันแบบเครือไทย โฮลด้ิงส์ (TGH 

Corporate Culture & Core Values) รวมไปถึง ได้ความรู้เบ้ืองต้นในสินค้าและบริการท้ังประกันภัย ประกัน

ชีวิต และการบริการทางการเงินอ่ืน ๆ ของกลุ่มบริษัท (Product Knowledges) กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่

ต้องรู้เพ่ือปฏิบัติตามกรอบการดำเนินธุรกิจ  ตลอดจน ระเบียบข้อบังคับการทำงาน สวัสดิการ ผลประโยชน์ต่าง 

ๆ ของพนักงาน  แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาพนักงาน (My Career Pathway) ให้เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีศักยภาพท่ีพร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

องค์กรที่วางไว้ 

2. นโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวัสดกิาร (Compensation and Benefits) 

บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการ

พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง

แรงงานของตลาด โดยคำนึงถึงจุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตาม

สภาวะการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป สภาวะการครองชีพ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาดอันมี

ลักษณะทางธุรกิจที่คล้างคลึงกัน  

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมและ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข (Live a Happy Life)  มีชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี  การได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้าและบริการต่าง ๆ  ทั้งของ

กลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี นอกเหนือไปจากการให้ความคุ้มครองสวัสดิการ
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หลักกับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาฟัน การตรวจสุขภาพประจำปี การ

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น 

3. นโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรและการพฒันาผู้มศีกัยภาพโดดเดน่ (Talent and People Capability 

Development)  

บริษัทให้ความสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ 

หรือสมรรถนะ (Competency Development) ที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้

สำเร็จตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของงานที่ได้กำหนดไว้ (Technical Proficiency) อีกทั้งยังส่งเสริมให้มี

การวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Planning and Development) ส่งเสริมการ

เรียนรู้เทคนิควิธีในการทำงาน  วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพท่ีจำเป็นต่อ

การปฏิบัติงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต  โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร การจัดส่งพนักงาน

ไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกับสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การให้

ทุนการศึกษา (Scholarship) แก่พนักงานในสาขาวิชาชีพที่เป็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านซ่ึงจำเป็นต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี้  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กรให้แข็งแกร่ง (Knowledge Management) บริษัทยัง

สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ระหว่างกันในองค์กร ผ่ านแคมเปญหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Knowledge Sharing) มีการสอนงาน (Coaching) การจัดต้ังชุมชนผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Community 

of Practice : COP) โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกให้พนักงานมี

แหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงและพัฒนาตัวเองได้ง่าย 

 

บริษทัจำแนกการพฒันาบุคลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดงัต่อไปนี ้

1. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) เป็นการพัฒนาความสามารถและ

คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเหมือนๆ กัน เป็นความสามารถ (Ability) ที่ทำให้บริษัท

แตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งในแง่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันได้ในธุรกิจ

อุตสาหกรรมเดียวกัน  ถือเป็นพ้ืนฐานท่ีจะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศนท์ี่กำหนดไว้   
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2. การพั ฒ นาสมรรถน ะหลักของธุรกิ จประกันและการเงิน  (Core Insurance and Financial 

Competency) เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการทำธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และ

การเงิน รวมไปถึง กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ซ่ึงพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพ่ือ

นำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

3. การพั ฒ น าสม รรถน ะต าม บท บ าทหน้ าที่ ห รือ ต าม ลักษ ณ ะงาน  (Functional / Technical 

Competency) เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  สมรรถนะประเภทน้ีจะสะท้อนถึงระดับความสามารถที่บุคลากรต้อง

มีก่อนท่ีจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

4. การพัฒ นาสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการทั่ ว ไป  (Professional / Management 

Competency) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการบริหารและการจัดการท่ัวไปที่จำเป็น

สำหรับพนักงานท่ีมีหน้าที่ในระดับจัดการ หรือเป็นพนักงานทั่วไปท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะดังกล่าวในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวางไว้  

5. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency) การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่

พนักงานทุกระดับในองค์กร  ซ่ึงนอกเหนือไปจากคุณลักษณะทั่วไปของผู้นำแล้ว  การเป็นผู้นำแบบ

บุคลากรของบริษัท (TGH Leadership Model) จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็น DNA ขององค์กร เป็นผู้นำที่

มีเอกลักษณ์และสามารถทำให้องค์กรนั้นมีความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่น (Talent Management) โดยเน้นการค้นหาและ

พัฒนาศักยภาพของตนเองร่วมกับหัวหน้างานโดยใช้แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP) ซ่ึงนอกจากพนักงานจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาตัวเองได้ในแบบที่

ต้องการแล้ว  การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 70:20:10  ยังทำให้การเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้แบบเดิม ๆ 

▪ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Experiential / On The Job Learning) : 70% 

▪ การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) : 20%  

▪ การเรียนรู้แบบทางการ (Formal Learning / Classroom) :10% 

4. นโยบายดา้นการบริหารผลงาน (Performance Based Rewards) 

บริษัทได้พัฒนาระบบการประเมินผลงาน โดยนำ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ควบคู่ไปกับการ

พิจารณาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรของพนักงาน  และเพ่ือให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมใน

การกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนได้  บริษัทจึงสนับสนุนบทบาทของหัวหน้างานในการส่ือสารเป้าหมาย

ในระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคลให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นท่ีกลยุทธ์ขององค์กรเป็นหลัก 

ซ่ึงการเช่ือมโยงเป้าหมายโดยการไล่ระดับนี้ นอกจากจะสร้างความชัดเจนและแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน ยัง

ก่อให้เกิดแรงขับเคล่ือนผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจอย่าง

ร้อยเรียง เช่ือมต่อกันทั่วทั้งองค์กร นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  เม่ือมีการต้ังเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่

ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในพนักงานทุกระดับช้ัน การนำผลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เป็นข้อมูลใน

การพิจารณาปรับเงินเดือน ให้โบนัส และเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหน่ง (Promotion) ประจำปีจึงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

เที่ยงธรรม ทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพต่อ

การทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ ให้เกิดผล

สำเร็จของงาน โดยยึดแนวทางดังนี้ 
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▪ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลในการวางแผนการประเมิน ติดตามผล 

และให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จของงาน 

▪ พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ำเสมอทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบ และในส่วนอ่ืนของบริษัท 

5. นโยบายดา้นการวางแผนผู้สบืทอดตำแหนง่และบุคลากรในอนาคต (Succession and Workforce 

Planning)  

เพ่ือความต่อเน่ืองทางธุรกิจและรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง 

(Succession Planning) แทนผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานหลัก (Key Positions) ขององค์กร ถือเป็น

เร่ืองสำคัญและจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และได้รับการเห็นพ้องต้องกัน ตั้งแต่ปัจจัยท่ีนำมา

พิจารณาเพ่ือระบุตำแหน่งหลักขององค์กร  หลักเกณฑ์การคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน  

วิธีการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง เพ่ือจะนำข้อมูลท่ีได้ (Gap Analysis) มาจัดทำแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนท่ีจะสานต่อพันธ

กิจขององค์กร เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการท่ีดี  ที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  พันธมิตรทางการค้า และลูกค้าของบริษัท  

แนวทางปฏิบัติแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทได้จัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยกำหนดวิธีการและข้ันตอนในการ

พิจารณาคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มาดำรงตำแหน่งทดแทนผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการข้ึนไป) ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส) ตลอดจนตำแหน่งงานหลัก

อ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นด้วยเป็นตำแหน่งงานที่มีลักษณะและความรับผิดชอบเฉพาะต่อการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท (Critical / Key Positions)  เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทน  ดังต่อไปน้ี  

1. เมื่อมีตำแหน่งในระดับบริหารและตำแหน่งงานหลักที่มีลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะว่างลง 

หรือเป็นตำแหน่งใหม่ บริษัทจะพิจารณาพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทเห็นว่าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ 

โดยจะทำการคัดเลือกและพิจารณาแต่งต้ังพนักงานเหล่านั้นเป็นอันดับแรกก่อน เว้นแต่จะไม่มีผู้ที่บริษัท

เห็นว่าเหมาะสม บริษัทจึงจะดำเนินการสรรหาและแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งด้วยวิธีอ่ืนแทน 

2. ข้ันตอนการปฏิบัตินี้ใช้เฉพาะบริษัทกำหนดเท่านั้น 

3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงาน (ผู้อำนวยการฝ่ายข้ึนไป) เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นต่อการพัฒนา

ของพนักงานในความรับผิดชอบของตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

ขอ้มลูสำคัญอ่ืนๆ  

o เลขานกุารบริษทั 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ

ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ จึงได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทข้ึน 

โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการ

ประชุม รวมท้ังดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้

ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารโดย
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คณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังนางสาวชวันธร ม่วงมี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 

13 สิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน   

o หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้มีการสนับสนุน กิจกรรมของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส มีกลไกช่วยเพ่ิมความสามารถในการควบคุม 

การรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส มีการกำกับ

ดูแลที่ดีและมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ตลอดจนสามารถพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งอย่าง

ย่ังยืน  

การพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งต้ังนายวิชาญ อัศวรังสี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ 

o หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท   

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพ่ือสนับสนุนบริษัทในการกำกับดูแลให้การ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน

กำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกำกับดูแล 

เพ่ือให้การดาเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ในปี 2564 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีการ

กระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท.  

o หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายอานนท์ ชนไมตรี ซ่ึงดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการอาวุโส  
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รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จำนวนหุน้สามญั  

กรรมการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี    

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 574,570,802* 562,207,942 12,362,860 

2. คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 574,570,802* 562,207,942 12,362,860 

นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 - - - 

3. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม    - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นางกุลภัทรา สิโรดม - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

8. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

9. นายวัชรา ตันตริยานนท ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

10. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

12. นายโชติพัฒน์ พีชานนท ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

13. นางอาทินันท ์พีชานนท ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

14. นายสมชัย สัจจพงษ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 
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 จำนวนหุน้สามญั  

กรรมการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

15. นายอภิชยั บุญธีรวร - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

 

 จำนวนหุน้สามญั  

ผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

1. นายไตรรงค์ บุตรากาศ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายมนตรี วงศ์ทา่เรือ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4. นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6. นางสาวลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ - - - 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

 

หมายเหตุ *เป็นจำนวนหุ้นท่ีนายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือรวมกันทางอ้อม ผ่านนิติบุคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 
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8. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน         

 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ

กำกับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นกลไกลสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน

เพื ่อให้การดำเนินธุรกิจ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และยั ่งยืน  โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทำมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ระบบการกำกับดูแลกิจการและ

การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแล

ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่

เกี ่ยวโยงกัน การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มี กลไกการ

ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุล โดยสำนักตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ระบบ

การกำกับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังของบริษัทและบริษัทย่อย     

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการประเมินผลการควบคุม

ภายในของบริษัท ตามกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) โดยสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครอบคลุม

การควบคุมภายใน 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสม

เพียงพอ  ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมท้ังมีการจัดทำรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องน่าเช่ือถือ 

 ปี 2562 บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PWC”) ใน

การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีแบบ Risk-Based Audit  ของ

แผนการปฏิบัติงานบริษัท 3 ปี  โดยในปี 2564 สำนักตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามในรอบปี 2564  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 

ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

  

123 

 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้ ใน

รอบปีที่ผ่านมา หากบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อสังเกตระบบการควบคุมภายใน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไข

อย่างจริงจัง  

ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มี

นัยสำคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์เป็นการทำรายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทั่วไป มีความจำเป็นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็นไปตามราคา

ตลาด ซ่ึงกลุ่มธุรกิจได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

บริษัทมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี ซ่ึงในปี 2564 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้รับความร่วมมือจากผู ้บริหารในการตอบแบบประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร

ดังกล่าว เพ่ือแลกเปล่ียนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้ 
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รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 

❖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เข้าทำรายการระหว่างกันกับบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ข้อ 5 

❖ รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันสำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เป็นรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีการคิดตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาโดยมีเงื่อนไขต่าง  ๆ 

ตามปกติธุรกิจรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความจำเป็น/ ความสมเหตุสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหวา่ง

กันในระหว่างปขีองแต่ละปีมีดังนี ้

 

 

บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

เบีย้ประกันภยัรับ      1,405.89    1,030.98        953.54    

ธุรกิจประกันชีวิต 

     

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        11.09         12.11          12.74  รายการที่เกิดจากการ

รับประกันชีวิตจากนิติ

บุคคล/บุคคลที่เก่ียว

โยง ซ่ึงได้แก่ การ

รับประกันชีวิตแบบ

กลุ่มจากบริษัทที่

เก่ียวข้อง ซ่ึงมี

กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

ร่วมกัน รวมถึง

รับประกันชีวิตจาก

กรรมการ ผู้บริหาร 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.37           6.94           2.69  

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชยี จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         0.64            -                -    

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.48        6.18          3.08  

บริษัท อุตสาหกรรมทำเคร่ืองแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.50        4.49           4.82  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.48       3.91           3.96  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.65           -                -    

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.55           -                -    
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.30           -                -    กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็น

ต้น 

ธุรกิจประกันภยั 

     

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน      141.56       151.72        154.59  รายการที่เกิดจากการ

รับประกันภัยจากนิติ

บุคคลที่เก่ียวโยง โดย

จำนวนเบี้ยประกันส่วน

ใหญ่มาจากการ

รับประกันประเภท 

Industrial all risk 

(IAR), Property 

damage (PD), 

Business 

interruption (BI) 

จากบริษัทขนาดใหญ่ 

ทั้งบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ 

และบริษัทจำกัด ที่มี

กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ถือหุ้นใหญ่

ร่วมกัน 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        20.35         32.14          20.32  

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        15.23         32.14          14.88  

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        31.27         31.28          23.52  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        29.73         27.25          17.17  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        20.42         23.29           3.58  

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        18.27         23.24          13.34  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        27.94         21.26          19.58  

บริษัท โออิช ิเทรดด้ิง จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        20.02         18.58          20.47  

บริษัท แสงโสม จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        19.11         16.86          11.69  

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        17.34         11.70          11.38  

บริษัท สุราบางย่ีขัน จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        10.51           9.90          10.42  

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชยี จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          9.19           9.80          11.37  

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.87           2.22           2.97  

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน      968.02       585.97        580.95  

รายไดจ้ากสญัญาเช่าดำเนนิงาน        662.50       818.23        771.59    

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        55.76         58.88          54.46  รายการที่เกิดจากการ

ให้นิติบุคคลที่เก่ียวโยง

เช่ารถยนต์ตามสัญญา
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        93.07         88.22          54.02  
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        42.28         39.63          36.48  เช่าดำเนินงาน ซ่ึงมีการ

เช่ารถยนต์หลากหลาย

ประเภท เช่น 

รถบรรทุกสำหรับขนส่ง

สินค้าประเภท

เคร่ืองด่ืม รถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลสำหรับ

ผู้บริหาร/พนักงาน 

เป็นต้น 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        42.86         35.97          32.48  

บริษัท นำรุ่งโรจน ์จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        27.14         27.94          28.26  

บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        21.25         26.28          27.77  

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        24.09         23.87          23.25  

บริษัท นำกิจการ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        21.75         21.92          22.20  

บริษัท ป้อมกิจ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        20.91         21.42          21.56  

บริษัท ป้อมคลัง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        20.98         21.33          21.16  

บริษัท นำพลัง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        21.02         21.20          21.08  

บริษัท นำเมือง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        18.57         19.47          20.13  

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน     252.82       412.10        408.75  

รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน            2.85           3.50           4.07    

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          1.89           2.44           2.91  รายการที่เกิดจากการ

ให้บริษัทและบุคคลที่

เก่ียวโยงเชา่รถยนต์

แบบสัญญาเช่าซ้ือและ

สัญญาเชา่การเงิน 

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.55           0.82           1.05  

บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.24           0.24           0.10  

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.07              -                -    

 

บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.07              -                -    

 

บริษัท สยามประชาคาร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.03              -                -    

 

รายไดเ้งินปนัผล          79.83         87.20          93.23    

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วย

ลงทุนทางอ้อม 

       29.51         30.70          38.02  รายการที่เกิดจากการ

รับเงินปันผลจากการ
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช กรรมการร่วมกัน        31.49         34.66          32.45  ลงทุนในตราสารหนี้

และ/หรือตราสารทุน

ของบริษัทที่เก่ียวข้อง

กัน 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม        12.46         11.39          14.44  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.49           6.17           4.11  

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          2.04           2.91           2.62  

Frasers Hospitality Trust กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.84           1.37           1.12  

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) กรรมการร่วมกัน             -                -             0.48  

ดอกเบีย้รับ        151.54       141.84        106.19    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        61.27         60.62          56.93  รายการที่เกิดจากการ

รับดอกเบี้ยจากการ

ลงทุนในตราสารหนี้

และ/หรือตราสารทุน

ของบริษัทที่เก่ียวข้อง

กัน 

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        39.04         36.60          23.13  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        27.88         24.91          11.69  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม        19.90         14.26           9.00  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.45           5.45           5.44  

กำไรจากการขายเงินลงทนุ   (1.51) (2.41)       192.42    

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วย

ลงทุนทางอ้อม 

            -                -          107.98  รายการที่เกิดจากกำไร

จากการขายเงินลงทุน

ในตราสารหนี้และ/หรือ

ตราสารทุนของบริษัทที่

เก่ียวข้องกัน 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม          0.02              -            85.75  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช กรรมการร่วมกัน             -                -            16.21  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          8.80              -             0.43  

Frasers Hospitality Trust กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -                -             0.15  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          1.95              -    (0.85) 
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          2.58           5.45           5.44  

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน (14.86) (8.84) (3.96) 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน             -             0.98 (18.73) 

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย      7,099.76              -                -      

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน    7,099.76              -                -    รายการที่เกิดจากการ

ขายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย 

รายได้อ่ืน            4.30         38.68          28.65    

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.30         38.68          28.65  รายการที่เกิดข้ึนจาก

การให้บริการเช่าพ่ืนที่ 

ค่าปรับจากการจ่ายเงิน

ล่าช้าจากสัญญาเช่า

ดำเนินงาน และอ่ืนๆ 

คา่สนิไหมทดแทน        473.46       148.40  -       89.38    

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.12         23.54          16.07  รายการที่เกิดจากการ

บันทึกสำรองค่าสินไหม

ทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนจ่ายที่เกิดจาก

ความเสียหายของ

บริษัทผู้เอาประกันภัย

ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่เก่ียว

โยงกัน 

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        39.79         22.16          14.51  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        66.49              -                -    

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        48.03  

  

บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด             ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        24.30              -                -    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        19.75         17.44           3.52  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        17.05         13.75          10.35  

บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.08         12.52           5.51  

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        15.05         12.30              -    
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        12.51           9.15           3.43  

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          8.13           7.79           4.64  

บริษัท โออิช ิเทรดด้ิง จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          2.02           6.30  (229.39) 

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          1.36           5.19           5.18  

บริษัท อุตสาหกรรมทำเคร่ืองแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        25.77           2.09  (8.01) 

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.25           1.01          11.23  

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.42           0.76           2.03  

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน      175.34         14.40          71.55  

ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ      4,415.62              -                -      

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน    4,415.62              -                -    รายการที่เกิดจากค่า

สินไหมทดแทนจากการ

ประกันภัยต่อ 

คา่จ้างและค่าบำเหนจ็        382.65       405.13        481.01    

บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด กรรมการเก่ียวข้องกับผู้บริหารสำคัญของ

บริษัทย่อย 

     382.65       405.13        469.03  รายการที่เกิดจาก

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ให้กับที่นำส่งเบี้ย

ประกันวินาศภัย 

บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด กรรมการเก่ียวข้องกับผู้บริหารสำคัญของ

บริษัทย่อย 

 

            -            11.98  

ต้นทนุทางการเงิน            0.01         90.23        111.91    

The Southeast Group International Limited กรรมการร่วมกัน (เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 

         0.01         90.23        111.91  ค่าธรรมเนียมสำหรับ

การค้ำประกันกู้ยืมเงิน

จากสถาบันการเงิน 

คา่ใช้จา่ยในการดำเนินงาน          95.09         44.83          47.88  

 

บริษัท สยามประชาคาร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -                -            27.44  มีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานแก่บริษัทที่

เก่ียวข้องกัน เช่น ค่า
บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        44.25         17.95          19.82  
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        25.49         22.26              -    เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ค่าบริการที่เก่ียวกับ

เทคโนโลยี เป็นต้น 
บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้อง กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน        25.35           4.62           0.62  

เบี้ยประกันภัยค้างรับ         241.61        206.27        321.06    

บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         54.57          54.66          70.94  ยอดคงเหลือของเบี้ย

ประกันภัยค้างรับ จาก

การรับประกันชีวิตและ

ประกันวินาศภัยจาก

บุคคลและบริษัทที่

เก่ียวข้องกัน 

บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         10.78              -                -    

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         10.70           9.53          15.64  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.57          33.03          26.82  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.55           0.08           0.11  

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          2.71           0.24           0.40  

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          1.86           4.20           4.84  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.55           0.42          14.80  

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.17           0.36              -    

บริษัท อุตสาหกรรมทำเคร่ืองแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          0.27           0.24              -    

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน (5.18) (4.45) (4.21) 

บริษัทที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน       156.06        107.96        191.72  

สนิทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อ       1,168.91              -                -      

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน     1,168.91              -                -    ยอดคงเหลือของ

สินทรัพย์จากการ

ประกันภัยต่อจาก

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าดำเนนิงาน           83.29          81.38          78.36    

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         14.43          10.26          12.41  
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          9.69           7.91           7.30  ยอดคงเหลือของ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

ดำเนินงานที่เกิดจาก

การให้เช่ารถยนต์แก่

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          3.76           4.03           3.50  

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.58           3.46           3.06  

บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          1.78           2.27           2.44  

บริษัทที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         49.05          53.45          49.64  

ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน           30.25          21.60          24.86    

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          9.50          13.16          16.24  ยอดคงเหลือของ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

การเงินที่เกิดจากการ

ให้เช่ารถยนต์แก่บริษัท

ที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          2.44           4.30           5.85  

บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.45           4.14           2.77  

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          6.89              -                -    

บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.83              -    

 

บริษัท สยามประชาคาร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          1.14              -                -    

เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์       5,989.50      6,433.71      5,668.73    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน     2,037.48      1,887.36      1,901.72  ยอดคงเหลือของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึง

เป็นบริษัทเก่ียวข้องกัน 
บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน     1,136.98      1,345.17        872.54  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน       939.16      1,328.27      1,052.89  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม       954.89        725.42        567.80  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วย

ลงทุนทางอ้อม 

      409.78        503.53        626.54  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช กรรมการร่วมกัน       460.97        403.60        379.90  
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บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -          188.94        189.61  

Frasers Hospitality Trust กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         50.24          51.42          69.21  

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน             -                -             8.52  

สนิทรัพย์อ่ืน         170.54          38.65          61.23    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         16.48          17.68          18.86  ยอดคงเหลือจากการ

ให้บริการเช่าพ้ืนที่ 

ค่าปรับจากการจ่ายเงิน

ล่าช้าจากสัญญาเช่า

ดำเนินงาน ดอกเบี้ย

ค้างรับจากการลงทุน 

และอ่ืนๆ กับบริษัทที่

เก่ียวข้องกัน 

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          7.84           8.33           5.93  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.07           4.61           4.97  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -             2.01           2.01  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม             -             1.81           0.10  

บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -                -             0.36  

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน       142.15              -                -    

บริษัทที่เก่ียวข้องกันอ่ืนๆ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -             4.21          29.01  

สำรองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจ่าย       232.20        144.92        624.04    

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          4.62          17.35           1.74  ยอดคงเหลือของ

สำรองค่าสินไหม

ทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนค้างจ่าย ซ่ึง

เกิดจากการรับประกัน

ชีวิตและประกันวินาศ

ภัยจากบริษัทและ

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         15.04          12.30           2.99  

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         27.02           9.10          23.13  

บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.15           8.67           7.92  

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          6.23           5.43           1.46  

บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         10.88           5.17           2.86  



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564             บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

133 

 

บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์ มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) รายละเอียด

รายการ 
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          5.56           4.05          16.98  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         11.91           3.85           7.73  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          8.46           2.81           7.47  

บริษัท อุตสาหกรรมทำเคร่ืองแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน         24.74           2.09           1.20  

บริษัท โออิช ิเทรดด้ิง จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -             1.02        485.39  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -             0.21           7.70  

บริษัทที่เก่ียวข้องกันอ่ืนๆ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน       112.59          72.87          57.47  

เงินสำรองสนิไหมทดแทนและสนิไหมทดแทนคา้งจ่าย     1,168.91              -                -      

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน     1,168.91              -                -    ยอดคงเหลือของเงิน

สำรองสินไหมทดแทน

และสินไหมทดแทนค้าง

จ่ายจากบริษัทที่

เก่ียวข้องกัน 

หนีส้นิอ่ืน           52.42        101.81          91.65    

บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด กรรมการเก่ียวข้องกับผู้บริหารสำคัญของ

บริษัทย่อย 

        45.16          49.40          64.20  ยอดคงเหลือจาก

ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานและ

ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย 

กับบริษัทที่เก่ียวข้อง

กัน 

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน          7.26              -                -    

The Southeast Group International Limited กรรมการร่วมกัน (เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561) 

            -            42.59          17.96  

บริษัท สยามประชาคาร จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -                -             8.82  

บริษัทที่เก่ียวข้องกันอ่ืนๆ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน             -             9.82           0.67  
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สว่นที ่3 การรับรองความถูกต้องของขอ้มลู 

 

 
การรับรองความถูกต้องของขอ้มลู 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ 

บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึง

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที ่ดีและ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนาย

โชติพัฒน์ พีชานนท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

.                                                  

. 

2. นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

.                                                  

. 

 

 

ผู้รับมอบอำนาจ 

   

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

.                                                  

. 
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจควบคุมและเลขานกุารบริษัท 

 
1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

 

นายเจริญ สริิวัฒนภกัด ี

อาย ุ77 ปี        

วุฒิการศกึษา / การอบรม  

- ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี BJC/2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน   

29 มิถุนายน 2561 - 

ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัทสุราบางย่ีขัน 

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด 

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด 

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด 

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด  
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2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรช่ันจำกัด 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิงส์ (2519) จำกัด 

2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 

2551 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

2544 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด 

2549 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด 

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด 

2548 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด 

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- * 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- * 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- คู่สมรสคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ) 

- บิดาของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ) และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ) 

- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ) 

  

*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลม่ันคงธุรกิจ จำกัด ซ่ึงถือหุ้นบริษัท 338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท 

อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ่ึงถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)  
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คุณหญิงวรรณา สริิวัฒนภกัด ี

อาย ุ78 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม  

- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี BJC/2547  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถุนายน 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

2544 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัทแสงโสม 

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ   มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

ปัจจุบัน กรรมการ    มูลนิธิรามาธิบดี 

ปัจจุบัน กรรมการ    ศิริราชมูลนิธิ 

ปัจจุบัน กรรมการ    มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ปัจจุบัน กรรมการ    มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 

ปัจจุบัน กรรมการ    คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย 

ปัจจุบัน กรรมการ     มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพ่ือการกุศล 

2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด 

2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2559 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิงส์ (2519) จำกัด 

2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 

2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด 

2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด 
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2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด 

2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด 

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จำกัด 

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

2534 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด 

2529 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด 

 

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- * 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- * 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- คู่สมรสนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) 

- มารดาของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ) 

- มารดาของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ) 

- มารดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ) 

 

*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลม่ันคงธุรกิจ จำกัด ซ่ึงถือหุ้นบริษัท 338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ 

แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ่ึงถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40) 
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นายอารีพงศ ์ภูช่อุ่ม 

อาย ุ64 ปี  

คุณวุฒิการศกึษา - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Boston University สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

 

-  Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 3/2543   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน   

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ (มหาชน) 

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

ของคู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ   

อาย ุ65 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 75/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน  

เมษายน 2564-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

9 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

29 พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

24 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

7 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นางกุลภทัรา สโิรดม  

อาย ุ65 ปี  

คุณวุฒิการศกึษา - ปริญญาเอก การเงิน University of Pittsburgh, U.S.A.  

- ปริญญาโท การเงิน West Virginia University, U.S.A.   

- ปริญญาตรีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

 

-  Director Certification Program (DCP) 0/2543 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-  Advance Audit Committee Program  29/2552  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน   

28 กุมภาพันธ์ 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด 

(มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล

กิจการ 

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 

2537 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

จำกัด (มหาชน 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ เหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

ของคู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี 

อาย ุ 68 ปี  

คุณวุฒิการศกึษา - หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นท่ี 7 (นิด้า) 

- หลักสูตรบริหารงานตำรวจช้ันสูง รุ่นท่ี 16 

- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 6 สำนักงานอัยการสูงสุด 

- ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นท่ี 45) 

- ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นท่ี 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน   

28 กุมภาพันธ์ 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 

2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

(มหาชน) 

2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

2556-ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด 

(มหาชน) 

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

ของคู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ 

อาย ุ75 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา การอบรม 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines 

- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

- Company Secretary Program รุ่นท่ี 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

- Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน   

30 มกราคม 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia 

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี-     

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์  

อาย ุ 67 ปี  

คุณวุฒิการศกึษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน    

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

28 กุมภาพันธ์ 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

30 มกราคม 2563-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564   บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส ์จำกัด (มหาชน) 

 

144 

 

นายวัชรา ตันตริยานนท์   

อาย ุ64 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท Science in Management Administration, Northrop University, 

California, USA 

  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 

6/2558 

- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น

ท่ี 41/2555  

- หลักสูตร  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 16/2555  

- หลักสูตร  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 13/2555   

- หลักสูตร  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 8/2555 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 94/2550   

  

  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน  

เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด   

2557 – ปัจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

2551 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด   

2549 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท ดับเบ้ิลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายบูรณวงศ ์ เสาวพฤกษ์   

อาย ุ64 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส 

สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส 

สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2562  

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562  

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2564 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน  

เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

8 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน 

และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

18 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

2562 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเซอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จำกัด 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายฐาปน สริิวัฒนภกัด ี  

อาย ุ 46 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม  

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน    

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 

มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน  กรรมการอิสะ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง 

จำกัด (มหาชน) 

กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี 

21 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Breweries Limited  (Incorporated in Singapore) 

21 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Siam Breweries Limited (Incorporated in Singapore) 

21 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ South East Asia Logistics Pte. Ltd. (Incorporated in Singapore) 

19 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช้างคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

1 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสะ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 

ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในประเทศสิงคโปร์) 

มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง 

กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 

มกราคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จำกัด 

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน  ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

เมษายน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชช่ิง ลิมิเต็ด 

กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด 

พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด 
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กันยายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด 

มกราคม 2551– ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

มกราคม 2551– ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด 

กันยายน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเตอร์เนช่ันแนล เบฟเวอเรจ โฮลด้ิส์ ลิมิเต็ด 

  
• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  

  (รองประธานกรรมการ) 

- พ่ีน้องของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กรรมการ) 
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นายโชติพัฒน์ พีชานนท์   

อาย ุ58 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม -   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2555  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)             

พฤษภาคม 2564-ปัจจุบัน กรรมการ  / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ออสเตรเลีย จำกัด 

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด 

2554- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนท่ี 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลต้ิง จำกัด 

ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มี อินโนเวช่ัน เซอร์วิส จำกัด (เดิมคือบริษัท บ๊ิกซี เซอร์วิส จำกัด) 

2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามอาหาร (2513) จำกัด 

2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟว่ิง 

เมษายน 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด 

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันน่ี จำกัด 

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันน่ี รีเทลจำกัด 

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลม่ันคงธุรกิจ จำกัด 

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โอเอชซีเอชโอ จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพ่ิมทรัพย์สิริ 3 จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพ่ิมทรัพย์สิริ 5 จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สวนศิลป์ พัฒนา 1 จำกัด 

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด 

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จำกัด 

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท เอเชียต๊ิกเฮาส์ จำกัด 
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2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด 

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / 

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด  

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จำกัด 

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โปรการาจ จำกัด 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฌาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล จำกัด 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

- คู่สมรสของ นางอาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ 

- คู่สมรสของบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธาน

กรรมการ)   
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นางอาทินนัท์ พีชานนท์  

อาย ุ 49 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

-  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 3/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถุนายน 2561 กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

11 กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด 

2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟว่ิง 

เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันน่ี รีเทล จำกัด 

2563-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันน่ี จำกัด 

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทวีพัฒนทรัพย์ จำกัด 

2562-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

2562-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

2562-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ผลม่ันคงธุรกิจ  จำกัด 

2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โอเอชซีเอชโอ จำกัด 

2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร่ี จำกัด 

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4  จำกัด 

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด 

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพ่ิมทรัพย์สิริ 3 จำกัด 

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพ่ิมทรัพย์สิริ 5 จำกัด 

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 1 จำกัด 

2557-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด 

2557-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด 

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียต๊ิกเฮาส์ จำกัด 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

2550-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการลงทุน  

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
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2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรการาจ จำกัด 

2537- กรกฎาคม 2564 กรรมการ บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด 

  

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

•  

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการ และผู้บริหาร   

-  บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  

    (รองประธานกรรมการ)   

-  คู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (กรรมการ) 

-  พ่ีน้องของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ) 
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นายสมชัย สจัจพงษ์  

อาย ุ60 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม  

- ปริญญาเอก Ohio State University สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท Ohio State University สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 

- หลักสูตรวุฒิบัตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2006  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ  -ไม่มี- 

 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรการาจ จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด  

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์มันน่ี จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์มันน่ี รีเทล จำกัด 

2563 - กรกฎาคม 2564 กรรมการ บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสโซฟิน จำกัด 

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายอภชัิย บุญธีรวร  

อาย ุ67 ปี  

วุฒิการศกึษา / การอบรม -     ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาลัยวิชินตัน 

-     ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

-     ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน     

29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

11 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรการาจ จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลต้ิง จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท อาคเนย์ มันน่ี จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันน่ี รีเทล จำกัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์  แอดไวซ์เซอร่ี จำกัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียต๊ิกส์เฮาส์ จำกัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด  

2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามญัในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร ของบริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) ท่ีดำรงตำแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 

ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตำแหน่ง 

1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์  รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรักษาการผู้จัดการใหญ่ 

2. นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและกำกับธุรกิจ 

3. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ 

4. นายไตรรงค์ บุตรากาศ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

5. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย 

6. นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Digital and Data Intelligence  

7. นางสาวลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ 

 

 

 

หมายเหตุ (1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2564 วันท่ี 23 กันยายน 2564  มีมติแต่งต้ังนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 

ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีผลวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยการลาออกจาก

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของนายฐากร ปิยะพันธ์ มีผลวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

(2) นางสาวรุ้งทอง จินตมาลากิจ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน 

ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 

(3) นางสาวอรวรรณ วรปัญญา ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ถึงวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2564 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งต้ังบุคคลลำดับท่ี 2 

และ 3 มีผลวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

(5) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2564 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งต้ังบุคคลลำดับท่ี 6 และ 

7 มีผลวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  
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นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย ์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและกำกับธุรกิจ 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง 15 พฤศจิกายน 2564  

อาย ุ60 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2547 – พฤศจิกายน 2549 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานดำเนินงานและคณิตศาสตร์  

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2538 – 2540  รองกรรมการผู้จัดการ เครือสหวิริยา 

  

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

 

นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท์ 

ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง กรกฎาคม 2561  

อาย ุ 47 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี BBA (Accounting) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 

2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอเชียต๊ิกส์เฮาส์ จำกัด 

2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2559 – 2560 CFO บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

  

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายไตรรงค์  บุตรากาศ 

ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง กรกฎาคม 2561  

อาย ุ51 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท Finance, International University, Japan 

- ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน

  

กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด 

2558–ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โฟร์สปูน จำกัด 

2560–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ็นเทิล แอนด์ เนเชอรัล จำกัด 

  

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

 

นายมนตรี วงศท่์าเรือ 

ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง 15 พฤศจิกายน 2564  

อาย ุ 58 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

พฤศจิกายน 2563 - 

พฤศจิกายน 2564 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2562-2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2560 - พฤศจิกายน 2563 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลลูกค้าสถาบัน 

2557 -2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาขา 

  

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นายมหัทธนะ อัมพรพิสฏิฐ์ 

ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง 24 ธันวาคม 2564  

อาย ุ44 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Suffolk University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California สหรัฐอเมริกา  

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

16 พฤศจิกายน 2564-28 

มกราคม 2565 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2563–15 พฤศจิกายน 2564 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

2561-2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)   

2560 อนุกรรมการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

2559 อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

2558 – 2561 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

2558 – 2561 ปฏิบัติราชการหน้าห้องปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 

  

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามญัในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นางสาวลสิา พัทธ์วิวัฒน์ศริิ 

ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Digital and Data Intelligence 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง 24 ธันวาคม 2564  

อาย ุ43 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาเอก Industrial Engineering, Texas Tech University, Lubbock, Texas, 

USA (Alpha Pi Mu Honor) 

- ปริญญาโท Industrial Systems Engineering, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, USA 

- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

เมษายน 2564 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมช่ัน บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2554 – มีนาคม 2564 บริษัท กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำกัด 

- Head of Business Transformation 

- Special Project Team Leader 

- Quantity Management Leader 

  

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

3. เลขานุการบริษัท 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ัง 8/2563 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งต้ัง นางสาวชวันธร ม่วงมี ดำรงตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เป็น

ต้นไป โดยเลขานุการ บริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังเป็นผู้ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรว่ามีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ท่ี เหมาะสม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ และอำนาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี 

1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด 

กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงใน

ข้อกำหนดกฎหมายท่ีมีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร 

2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน 

3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของ

บริษัท และของคู่สมรส หรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการ 

ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และ

ผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นรายไตรมาส 
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4) ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 

และข้อพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ  

(ข) ทะเบียนผู้ถือหุ้น 

(ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

(ง) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(จ) รายงานประจำปีของบริษัท 

6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมท้ังจัดส่ง

สำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน  

7) สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติ รวมท้ังผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นางสาวชวันธร มว่งมี 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท   

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง สิงหาคม 2563  

อาย ุ40 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- Advances for Corporate Secretaries Program ปี 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Company Secretary Program (CSP 72/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 28 สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

มิถุนายน 2562–

กรกฎาคม 2563 

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 

2558 – 2562  ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการองค์กร             

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท  

บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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4. ผู้ควบคุมการทำบัญชีของบริษัท 

นางพชร อัมพรไพศาลกิจ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 

วันท่ีเขา้ดำรงตำแหน่ง มีนาคม 2562  

อาย ุ39 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ 

กรกฎาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชาร์ป โซล่าร์ โซลูช่ัน เอเชีย จำกัด 

เมษายน 2559–มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 

ตุลาคม 2558–มีนาคม 2559 ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายบัญชี บริษัท อีไล ลิลล่ี เอเซีย อิงค์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) 

กิจการท่ีเขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

 

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษทัย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั 

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คือ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SELIC”)  

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“SECAP”)   

กรรมการ SELIC SEIC SECAP 

1. นายสนิท    วรปัญญา              A - A 

2. นายโชติพัฒน์  พีชานนท์               B, G - B, G 

3. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี       B, G - B, G 

4. พลตำรวจเอกเจตน์    มงคลหัตถี   D, E - - 

5. นายโยธิน       พิบูลย์เกษตรกิจ C, D, E - C, E 

6. นายผดุงเดช    อินทรลักษณ์   D, E - E 

7. นางอาทินันท์    พีชานนท์          F, G - F, G 

8. นางกิตติยา  โตธนะเกษม F - - 

9. นายวัชรา  ตันตริยานนท ์ D - F 

10. นายอภิชัย      บุญธีรวร              F, G - F, G 

11. นายปฐม    กัลยาณธรรม             - A, C, G - 

12. ว่าที่ร้อยตรีฐากูร จันทรรังสี           - B, G - 

13. นายพรหมฤทธิรงค์ มหัพพล              - F, G - 

14. นายพิริยะ เลาหพิพัฒนา          - D, E - 

15. นายทศพล เลิศสุทธิรักษ์              - D, E - 

 

หมายเหตุ   1. ตัวอักษรย่อการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

A  = ประธานกรรมการ 

B  = รองประธานกรรมการ 

C   = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

D  = กรรมการอิสระ 

E  = กรรมการตรวจสอบ 

F  = กรรมการ 

G  = กรรมการผู้มอีำนาจลงนาม 

2. ข้อมูลการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“อาคเนย์ประกันภัย”) 

- นายฐากร ปยิะพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอาคเนย์ประกันภัยมีผลวันท่ี 4 ตุลาคม 2565 

- นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนางกิตติยา นางกิตติยา โตธนะเกษม ลาออก

จากการเป็นกรรมการอาคเนย์ประกันภัยเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 

- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งกรรมการทดแทน

กรรมการที่ลาออก ดังนี ้
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(1) แต่งต้ังนายปฐม กัลยาณธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางอาทินันท์ พีชานนท ์มีผลวันที่ 

21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

(2) แต่งต้ังว่าที่ร้อยตรีฐากูร จันทรรังสี ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี มี

ผลวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็น ต้นไป 

(3) แต่งตั้งนายพรหมฤทธิรงค์ มหัพพล ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวัชรา ตันตริยานนท์

มีผลวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

(4) แต่งตั้งนายพิริยะ เลาหพิพัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายฐากร ปิยะพันธ์ มี

ผลวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็น ต้นไป 

(5) แต่งต้ังนายทศพล เลิศสุทธิรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นางกิตติยา โตธนะเกษม 

มีผลวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

- นายสนิท วรปัญญา นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นายอภิชัย บุญธีรวร พลตำรวจเอกเจตน์ 

มงคลหัตถี นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ แจ้งความประสงค์ลาออก

จากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีผลเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ประวัติกรรมการลำดับท่ี 2-7 และ 9-10 ปรากฏดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

ประวัติกรรมการบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลกั ลำดบัที่ 1 ลำดบัที ่8 และลำดบัที่ 11-15 

นายสนทิ วรปัญญา    

อาย ุ 83 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 30   

- International Marketing Institute (IMI), Harvard 

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) 

 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ  

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

• กิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) 

         2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด 

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
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นางกิตติยา โตธนะเกษม  

อาย ุ 64 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - MBA, University of Illinois, Champaign Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Directors Accreditation Program (DAP) 45/2548 

- Directors Certification Program (DCP) 76/2549  

- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 4/2556 

- Role of the Chairman Program (RCP) 36/2558 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

• บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ   

         2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

• กิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBAM) 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สคช. 

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย (Thai Banking Academy) 

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 

นายปฐม กัลยาณธรรม    

อาย ุ 62 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไม่มี-   

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ                              -ไม่มี-  

• กิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปราชญ์รพี จำกัด 

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 มนีาคม 2565) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
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ว่าทีร้่อยตรีฐากูร จนัทรรังส ี   

อาย ุ 44 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) เนติบัณฑิตไทย 

- นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไม่มี-  

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ                              -ไม่มี-  

• กิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปราชญ์รพี จำกัด 

2558 - ปัจจุบัน เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายฐากูร จันทรรังสี จำกัด 

2553 - ปัจจุบัน ทนายความท่ีปรึกษาบริษัทเอกชน 

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั 

 

-ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 มนีาคม 2565) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 

นายพรหมฤทธิรงค์ มหัพพล    

อาย ุ 60 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไม่มี-  

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ                              -ไม่มี-  

• กิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   

2564 - ปัจจุบัน ผู้ก่อต้ัง Daily Water Franchise 

2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา รายการ BIZ MASTERS (NATION TV22) 

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั 

 

-ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 มนีาคม 2565) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
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นายพริิยะ เลาหพพิฒันา    

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - Master of Science-Computer University of Maryland, USA. 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต-คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไม่มี-  

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ                             -ไม่มี-  

กิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน                   -ไม่มี-  

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั 

 

-ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 มนีาคม 2565) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 

นายทศพล เลศิสทุธิรักษ ์  

อาย ุ 64 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วุฒิการศกึษา / การอบรม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต-การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไม่มี-  

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจบัุน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ                             -ไม่มี- 

• กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั 

 

-ไม่มี- 

 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 มนีาคม 2565) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานกำกับดแูลการปฏิบัติงาน 

 

รายละเอียดหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนายวิชาญ อัศวรังสี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการ

ปฏิบัติหน้าที ่

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับการอนมุัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

นายวิชาญ อัศวรังส ี  

ตำแหนง่ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน 

วันที่เขา้ดำรงตำแหนง่ กันยายน 2562  

อาย ุ 48 ปี   

วุฒิการศกึษา / การอบรม - บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการทำงาน 5 ปียอ้นหลงั และ/ หรือ ตำแหนง่ทีส่ำคัญ 

2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน  บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 

2553–2562  ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซ่ิง จำกัด 

 

กิจการทีเ่ขา้ขา่ยแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั -ไม่มี- 

การถือหุ้นสามญัในบริษทั 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไม่มี- 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 

รายละเอียดหัวหน้างานงานกำกับดแูลการปฏบัิติงาน 

นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

เอกสารแนบ 5 นโนบายและแนวปฏิบัติการกำกับดแูลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม 

รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท www.tgh.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

http://www.tgh.co.th/
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เอกสารแนบ 6   

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และงบการเงิน 

 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่   

นางกุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยมี นายวิชาญ อัศวรังสี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้

ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ ้น 13 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเสนอข้อมูลที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบงบการเงิน 

การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยผลจากการประชุมในแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบทุกคร้ัง  สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยราย

ไตรมาส และประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร

สายงานบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี และการ

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ คำอธิบาย การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมท้ังข้อสังเกตจากการ

ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้ว ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบ

ภายใน อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอ เหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

และซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที ่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมี

ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 

2564 ได้มีการประชุมกับผู้บริหารเพ่ือติดตามผลการแก้ไขป้องกันเพ่ือให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

ส่วนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบติังานตาม

แผน ผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีของบริษัทย่อย 

การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแล

ทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้อผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี มีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท 

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 
  

168 

 

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทาน กำกับดูแลและได้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันท่ีมีสาระสำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

มั่นใจว่า ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สมเหตุผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล 

และจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้การกำกับดูแล ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความ

เช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ 

5. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบัญชีที่

สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ นายชาญชัย  สกุลเกิด

สิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ การให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมี

ความถูกต้องเช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-กุลภทัรา สโิรดม- 

(นางกุลภัทรา สิโรดม) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและ

บริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ถือปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินจิอยา่ง

ระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง โปร่งใส่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซ่ึงระบบบริหารความเส่ียง  ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ

ดำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงจากการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี  2564 / 56-1 One 

Report 2564 แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และ

สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

สำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

               -เจริญ  สริิวัฒนภกัด-ี                                                         -โชติพฒัน ์ พชีานนท-์ 

( นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี )     ( นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ ) 

         ประธานกรรมการ                       รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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งบการเงิน 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุน้บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส ์จำกัด (มหาชน) 

 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีส้ินสุด

วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ในรายงานของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการ

ดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

 

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รับประกันภัยโดยบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) และและบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 

ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และบริษัท ไทย

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (กรมธรรม์ COVID-19) ซึ่งให้ผลประโยชน์กรณีผู ้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมูลค่าที่ถูกรวมอยู่ใน “ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ที่เกิดข้ึน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประมาณการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์

ประกันภัยนั้น 
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อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีความผันผวนอย่างเป็นสาระสำคัญตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน อัตราการติดเชื้อในอนาคตมีความไม่แน่นอนซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์ที่

อาจเป็นไปได้ที่หลากหลายของการเรียกร้องค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาคุ้มครองที่เหลือ ระยะเวลาความ

คุ้มครองส่วนใหญ่ของกรมธรรม์เหล่านี้ (ร้อยละ 86 ของกรมธรรม์ของ SEIC) จะส้ินสุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน

มิถุนายน 2565 

 

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2 ในงบการเงินรวม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะกรรมการของ SEIC ได้มีมติ

ให้ยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันภัย โอนกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับให้กับผู้รับประกันภัยอื่นที่ได้รับการอนุมติั

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และขอคืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจต่อคปภ. เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนในอนาคตเนื่องจาก

กรมธรรม์ COVID-19 

ผลที่ตามมา; 

 

ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SEIC บันทึกสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดสำหรับกรมธรรม์ COVID-19 เป็น

จำนวน 3,412 ล้านบาท ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 22 หนี้สินสัญญาประกันภัย ซึ่งรวมรายละเอียดของ

สมมติฐานและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเนื่องจากสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสำหรับกรมธรรม์ 

COVID-19 รวมถึงข้อมูลและสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั้น 

ข. ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 16 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมใน TIC และ

ได้ตัด TIC ออกจากงบการเงินรวมโดยมีผลนับแต่วันดังกล่าว กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทนุเป็น

จำนวน 7,099 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตัดรายการขาดทุนสะสมที่เกิด

จากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บปว่ย

ด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยถูกประมาณในวันที่จำหน่าย TIC  

 

เนื่องจากความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อในอนาคตของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับจำนวนที่ต้องชำระของสำรองความ

เส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดจากกรมธรรม์ COVID-19 ว่าจะไม่มีความแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากจำนวนสำรองที่บันทึก

ไว้ และเกี่ยวกับประมาณการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดของกรมธรรม์ COVID-19 ในวันที่กลุ่มบริษัท

สูญเสียการควบคุมใน TIC ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงในงบการเงินรวมใดที่จำเป็นต่อ

สำรองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดของ SEIC จำนวน 3,412 ล้านบาท “ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

และค่าสินไหมทดแทน” ภายใต้กรมธรรม์ COVID-19 และ “กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” จำนวน 

7,099 ล้านบาท ณ วันที่และสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจำปีจะถูก

จัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมั่นต่อข้อมูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน

ข้อมูลอ่ืนตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข 

 

หากในการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระของสำรองความ

เสี ่ยงภัยที่ยังไม่สิ ้นสุดสำหรับกรมธรรม์COVID-19 ของ SEIC จำนวน 3,412 ล้านบาท “ผลประโยชน์จ่ายตาม

กรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน” ภายใต้กรมธรรม์ COVID-19 และ “กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย” จำนวน 7,099 ล้านบาท หากผู้บริหารจัดทำข้อมูลอื่นจากงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่สามารถสรุปได้ว่า

ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 
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เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อการส่ือสารใน

รายงานของข้าพเจ้า  

 

การวัดมูลค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3(ช) และ 7 ของงบการเงิน 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกลา่วอยา่งไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เบี้ยประกันภัยค้างรับของ

สัญญาประกันภัยก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ที่บันทึก

ในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,450 ล้านบาท ซึ่งใน

จำนวนดังกล่าว เป็นเบี้ยประกันภัยค้างรับเกินกำหนด

ชำระมากกว่า 90 วันและน้อยกว่า 1 ปี และเกินกำหนด

ชำระมากกว่า 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท และ 64  

ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยค้างรับรวมซ่ึง

สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของ

สินทรัพย์ทั้งหมด เบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวได้ถูก

พิจารณาและตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน  74 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของยอดเบี้ยประกันภัย

ค้างรับดังกล่าว ซ่ึงมีความไม่แน่นอนในการรับชำระเบี้ย 

ค่าเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญได้ถูกประเมินขั ้นต้นจากการ

วิเคราะห์ประวัติการรับชำระเบี ้ย และข้อสมมติของ

ผู้บริหารเกี่ยวกับการรับชำระเบี้ยในอนาคต ทั้งนี้ได้ใช้    

ดุลยพินิจที่สำคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ 

ต่อจำนวนเงินของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่บันทึก ข้าพเจ้า

จึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง  

 

• การประเม ินความเสี ่ยงของกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการรับชำระ

ค่าเบี้ย และได้สุ่มทดสอบประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง 

• การประเมินความสมเหตุสมผลของการตั ้งค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลใน

อดีตของการรับชำระเบี้ยประกันภัยค้างรับ  

• การสุ ่มทดสอบรายการร ับชำระของเบี้ ย

ประกันภัยค้างรับหลังวันสิ ้นปีกับเอกสารที่

เก่ียวข้อง 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
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มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3(ฌ) และ 10 ของงบการเงิน 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกลา่วอยา่งไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ

สัญญาเช่าการเงินก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่

บันทึกในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 968 ล้านบาท ซึ่งใน

จำนวนดังกล่าว จำนวนเงิน 549 ล้านบาทครบกำหนดชำระ

ภายใน 1 ปี จำนวนเง ิน 359 ล้านบาทครบกำหนดชำระ

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี และจำนวนเงิน 60 ล้านบาทครบ

กำหนดชำระมากกว่า 2 ปี กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า

การเงินตามระยะเวลาการค้างชำระ ประมาณการผลขาดทุน 

และมูลค่าหลักประกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 

84 ล้านบาทได้ถูกบันทึกสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ

สัญญาเช่าการเงิน ทั ้งนี ้ ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อและ

สัญญาเช่าการเงินซึ่งสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 

คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 

 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 9 เรื ่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกำหนดให้กลุ่มบริษัท

พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ผู้บริหารได้ประมาณ

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตโดยใช้โมเดลด้านเครดิตใหม่ที่มี

ความซับซ้อน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณและการประมาณ

การที ่สำคัญในการจัดทำโมเดลด้านเครดิตดังกล่าว ซ่ึง

รวมถึงการกำหนดเง่ือนไขในการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการ

เมื่อเริ่มแรก การพัฒนาโมเดลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่าผล

ขาดทุนจากการด้อยค่า รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้อัตรา

อ้างอิงในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอในการจัดทำโมเดล 

 

เน ื ่องจากการใช้ดุลยพิน ิจในการประมาณการอย่างมี

นัยสำคัญของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็น

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง 

 

• การพิจารณาปัจจัยซึ่งส่งผลอย่างมีสาระสำคัญ

ต่อการวัดมูลค่า ประกอบด้วยการทำความเข้าใจ

ในข้อสมมติ วิธีการและความเหมาะสมของ

นโยบายบัญชีในการพิจารณาตั ้งค่าเผื ่อผล

ขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท 

• ทดสอบการออกแบบระบบการควบคุมเกี่ยวกับ

การรับชำระหนี้ การคำนวณอายุหนี้คงค้าง การ

ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการบันทึก

บัญชี 

• ประเมินความถูกต้องของข้อมูลและข้อสมมติฐาน

โดยรวมที่ใช้ในการประมาณการของผู้บริหารว่า

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมี

ความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งรวมถึงความเกี่ยว

เนื่องกันและความสอดคล้องกันของข้อมูลภายใน

ประมาณการทางบัญชีดังกล่าว 

• การพ ิ จารณาความถ ู กต ้ องของ ม ู ล ค่ า

หลักประกัน โดยสุ่มทดสอบกับราคาตลาด และ

ราคาขายหลักประกันในอดีตของหลักประกันที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน 

• การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติ

และนโยบายการตั้งค่าผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท โดยจากพิจารณา

จากข้อมูลในอดีตและข้อมูลภายหลังวันสิ ้นปี  

รวมถึงการสุ่มทดสอบรายการรับชำระเงินของ

ลูกหนี้หลังวันส้ินปีกับเอกสารที่เก่ียวข้อง 

• ทดสอบการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 

และสัญญาเช่าการเงิน 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย

ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เก่ียวข้อง 
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มูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3(ฎ) 3(ณ) 14 และ 19 ของงบการเงิน 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกลา่วอยา่งไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์

ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานในงบการเงินรวมมีจำนวน

เง ินสุทธ ิรวม  154 ล ้ านบาท และ  11,770 ล ้ านบาท

ตามลำดับ 

 

เนื่องจากความผันผวนในราคาตลาดรถยนต์มือสองและ

ปัจจัยอื่นทำให้ราคาขายที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าคงเหลือ

และสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเมื่อส้ินสุด

สัญญาเช่า อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ซึ ่งการ

ประมาณการดังกล่าวใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึง

เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง  

 

• การทำความเข้าใจในข้อสมมติ วิธีการและความ

เหมาะสมของนโยบายบัญชี 

• การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย

สินค้าคงเหลือโดยสุ่มทดสอบการขายภายหลัง

วันสิ ้นปีกับเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง แผนการขาย 

ตลอดจนเปรียบเทียบกับราคาจากแหล่งข้อมูล

ภายนอก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณใน

การขาย 

• การพิจารณามูลค่าคงเหลือและแผนการขาย

ของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

โดยเปรียบเทียบกับการขายในอดีต และ/หรือ

ราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอก  

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย

ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เก่ียวข้อง 
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การวัดมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย - สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัย

ระยะสั้น 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3(ช) และ 22 ของงบการเงิน 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกลา่วอยา่งไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำรองค่าสินไหมทดแทนและ

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายในงบการเงินรวม มีจำนวนเงิน 

5,054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของหนี้สินทั้งหมด 

 

การวัดมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นการประมาณ

ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว และค่าสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ณ วันที ่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน การประมาณการนี้ใช้แบบจำลองทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ ่งผลลัพธ์ท ี ่ ได้ข ึ ้นอยู ่ กับ

คุณภาพและความสม่ำเสมอของข้อมูลที่ใช้ รวมทั้งการใช้

ดุลยพินิจที่สำคัญในข้อสมมติที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนเงินของ

หนี ้สินและค่าใช้จ่ายที ่บ ันทึก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื ่อง

ดังกล่าวเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง  

 

• การประเม ินความเสี ่ยงของกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทน และสุ่มทดสอบ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง 

• การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้างโดยเคพีเอ็มจี

เพื ่อช่วยประเมินความสมเหตุสมผลของข้อ

สมมติสำคัญและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณค่า

สินไหมทดแทนที ่ เกิดขึ ้นแต่ยังไม่ได้รับแจ้ง 

(Claim incurred but not reported - IBNR) 

ที่กลุ่มบริษัทใช้ 

• การเปรียบเทียบโดยกระทบยอดระหว่างข้อมูล

สำรองค่าสินไหมทดแทนที่บันทึกในระบบงาน

กรมธรรม์ และข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสำรอง

ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  

• สุ่มทดสอบรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนกับ

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย

ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เก่ียวข้อง 
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การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3(ช) และ 22 ของงบการเงิน 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกลา่วอยา่งไร 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญา

ประกันภัยระยะยาวในงบการเงินรวม มีจำนวนเงิน 42,464 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 52.28 ของหนี้สินทั้งหมด 

 

การวัดมูลค่าสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัย

ระยะยาวได้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึง

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ ้นอยู่กับคุณภาพและความสม่ำเสมอของ

ข้อมูลที่ใช้ รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในข้อสมมติที่

ผู้บริหารกำหนดข้ึน ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ

ต่อจำนวนเงินของหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่บันทึก ข้าพเจ้าจึง

เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง 

 

• การประเม ินความเสี ่ยงของกระบวนการที่

เก ี ่ยวข ้องก ับการร ับประก ันและการจ ่ าย

ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทน และสุ่ม

ทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่

เก่ียวข้อง 

• การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้างโดยเคพีเอ็มจี

เพื่อช่วยประเมินวิธีการและข้อสมมติสำคัญที่ใช้

ในการคำนวณสำรองตามว ิธ ี สำรองเบี้ ย

ป ร ะก ั น ภ ั ยส ุ ท ธ ิ  ร วม ถ ึ งป ร ะ เม ิ นความ

สมเหตุสมผลของตารางมรณะ ประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญา อัตรา

ดอกเบี ้ยที ่คิดลด ซึ ่งข้อสมมติดังกล่าวได้ถูก

จัดทำข้ึนเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ

ตาม ท ี ่ ได ้ ร ั บ การอน ุ ม ั ต ิ จ ากสำน ั กงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 

• การเปรียบเทียบหนี้สินที่คำนวณตามวิธีสำรอง

ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์

ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ ณ วันที่รายงานโดย

ใช้อัตราดอกเบี ้ยที ่ปราศจากความเสี ่ยง ณ 

ปัจจุบันที่ได้ปรับปรุงแล้วที่เป็นประมาณการที่ดี

ที่สุด กับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินคำนวณโดย

ใช้วิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ 

• การเปรียบเทียบโดยกระทบยอดระหว่างข้อมูล

สำรองประกันภัยที่บันทึกในระบบและข้อมูลที่ถูก

ใช ้ ในการคำนวณสำรองทางคณิตศาสตร์

ประกันภัย 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย

ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เก่ียวข้อง 

 



รายงานประจำป ี2564 / 56-1 One Report 2564  บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จำกัด (มหาชน) 

 

9 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  

 

1. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 2 ในงบการเงินรวม ซึ่งได้อธิบายถึงเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของ SEIC ในงบ

การเงินรวม ตามการเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะกรรมการของ SEIC มีมติให้

ยกเลิกการประกอบธุรกิจประกันภัย โอนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับให้กับผู้รับประกันภัยอื่นที่ได้รับการอนุมัติจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และขอคืนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจต่อคปภ. เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนในอนาคตและการได้รับเงินจากการ

ประกันภัยต่อที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ COVID-19 ดังนั้นคณะกรรมการของ SEIC พิจารณาว่าการใช้หลักเกณฑ์

การดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินไม่เหมาะสม ดังนั้นการจัดทำงบการเงินของ SEIC ในงบการเงินรวม

ต้องมีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้เป็นจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ และหนี้สินให้เป็นจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

2. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 45 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินรวม เมื่อวันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2565 SEIC ได้ดำเนินการโอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันทุกประเภทนอกเหนือจาก 

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังบริษัท อินทร

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ TGH) และอีก 3 บริษัทประกันภัยที่ไม่เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน

กับบริษัท การโอนกรมธรรม์ดังกล่าวประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องกัน 

3. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 ซ่ึงได้อธิบายถึงผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ตัวเลข

เปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้นำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4  

ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากเร่ืองเหล่านี้ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น

เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

 

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท

และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุด

ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
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ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ

บริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู ่ด้วย ความเชื ่อมั ่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน รวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการ

นำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ

ความเห็นของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่สำคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้

อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน

ได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว  

 

 

 

(โชคชัย งามวุฒิกุล) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

28 กุมภาพันธ์ 2565 
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