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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตังเป็
้ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 ตามแผน
ปรับโครงสร้ างกิจการเพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น ( Holding Company) โดยภายหลังการปรับโครงสร้ าง
กิจการของบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TIC”) จะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ดังเดิม
และเนื่องจากบริ ษัทจะมีการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท เครื ออาคเนย์ จากัด (“SEG”) ดังนัน้ ในการประกอบ
ธุรกิจ บริ ษัทจะมีการนาข้ อมูลที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เช่น นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ างการจัดการ
การกากับดูแลกิจการ เป็ นต้ น มาปรับใช้ สาหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ านิยม
วิสัยทัศน์
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นบริ ษัทประกันและการเงินอันดับหนึง่ ในใจของทุกคน โดยการเป็ นผู้นาด้ านระบบเครื อข่ายสินค้ า
และบริ ก ารที่ ค รบวงจร เพื่ อเพิ่ มคุณ ค่าแก่ ชี วิต ทรั พ ย์ สิ น ของลูก ค้ าและพัน ธมิตรทางการค้ า รวมถึงจะพัฒ นาธุ ร กิ จ ให้
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่ องและยั่งยื น ทัง้ ในตลาดและในใจของผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ลูกค้ า
ผู้บริ โภค คูค่ ้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม
พันธกิจ
มุง่ มัน่ ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง ด้ วยพลังสร้ างสรรค์และยัง่ ยืน เพื่อก้ าวสู่การเป็ นสถาบันประกันและการเงินชันน
้ า โดยขยาย
ช่องทางการตลาด รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย เปี่ ยมไปด้ วยความคุ้ มครองที่ค้ มุ ค่า ครอบคลุม
อย่างครบวงจร เพื่อเป็ นหนึง่ ในใจลูกค้ า
ค่ านิยม
ACT SD :
Accountability

: ไม่ ทาแค่ เสร็จ แต่ สาเร็จด้ วย

Companionship : คู่คดิ ทีเ่ ข้ าใจ และพึง่ พาได้
Trustworthiness : น่ าเชื่อถือ จริงใจ ไว้ ใจได้
Synergy

: 1+1 = 11

Dynamic

: พัฒนาไม่ หยุดยั้ง สร้ างสรรค์ ไม่ หยุดนิ่ง
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ
ธุรกิจของ SEG เริ่ มต้ นตังแต่
้ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งบริ ษัทประกันภัยต่างชาติจานวนมากได้ ปิดกิจการ โดยละทิ ้ง
ความคุ้มครองของคนไทย คณะผู้ก่อตังอาคเนย์
้
จึงมีปณิธานในการจัดตังบริ
้ ษัทประกันของคนไทยเพื่อดูแลลูกค้ า คนไทยในทุก
สภาวการณ์ และก่อตังบริ
้ ษัทประกันภัยโดยได้ รับอนุญาตจากทางราชการให้ ดาเนินกิจการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้ ชื่อ
“บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด” ซึง่ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของธุรกิจในกลุม่ อาคเนย์
ปี
2489

2543

2547
2555
2561

2562

พัฒนาการที่สาคัญ
ก่อตัง้ “บริ ษัท อาคเนย์ ประกันภัย จ ากัด ” โดยคณะผู้ก่อตัง้ 7 ท่าน ได้ แก่ หลวงดารงดุริตเรข,
พระยาปรี ชานุสาสน์ , นายรองสนิท โชติกเสถียร, หม่อมเจ้ ากมลีสาน ชุมพล, พระองค์เจ้ าภาณุพนั ธ์
ยุคล, นายพยัพ ศรี กาญจนา และนายเทียน เหลียวรักวงศ์
ก่อตัง้ “บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย 2000 จากัด” (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย
จากัด”) สาหรับดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และเปลี่ยนชื่อจากบริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด เป็ น
“บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด” สาหรับดาเนินธุรกิจประกันชีวิต เพื่อแยกบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้ ชดั เจน
SEG ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด
และบริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด และบริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
SEG ยื่นข้ อเสนอการดาเนินธุรกิจร่ วมกันกับ TIC โดยการจัดตังบริ
้ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด
(มหาชน) เพื่อเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทงหมดจาก
ั้
TIC และรับโอนกิ จการทังหมด
้
(Entire Business
Transfer) จาก SEG
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (SEG) เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทน
หุ้นสามัญของบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (TIC) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลังจากการ
ปรับโครงสร้ าง TIC ให้ เป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ
และการดาเนินธุรกิจร่ วมกันระหว่าง TIC และอาคเนย์ คอร์ เปอเรชั่น (ชื่อเดิม เครื ออาคเนย์) โดย
ภายหลังการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็ จ SEG จะลงทุนในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ 1) ธุรกิจ
ประกันชีวิต ผ่านบริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“SELIC”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักซึ่งก่อให้ เกิดกาไรหลัก 2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“SEIC”) และบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TIC”) และ 3) ธุรกิจลีซซิ่ง ผ่านบริ ษัท
อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (“SECAP”)
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท เป็ นดังต่อไปนี ้
รายการ
รายได้ จากธุรกิจประกันชีวิต
รายได้ จากธุรกิจประกันภัย
รายได้ จากธุรกิจลีซซิ่ง
รายได้ จากธุรกิจอื่นๆ
รายได้ อื่น
รวม

31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ1
9,963.52
41.97
8,441.14
35.56
3,539,27
14.91
0.30
1,795.89
7.56
23,740.13
100.00

งบการเงินสาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ1
ล้ านบาท
ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
16,178.79
56.24 11,552.42
51.52 7,364.00
44.62
8,117.74
25.09
6,963.84
31.06 5,449.49
33.02
3,845.55
13.37
2,880.92
12.85 2,808.20
17.02
1.07
0.00
0.29
0.00
0.80
0.00
1,679.24
5.63
1,024.26
4.57
881.30
5.34
29,822.39
100.00 22,421.73
100.00 16,503.79
100.00

หมายเหตุ : 1 ร้ อยละของรายได้ รวมของ SEG

บริ ษัทมีการลงทุนในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้ แก่
1) ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“SELIC”)
2) ธุรกิ จประกันวินาศภัย ผ่านบริ ษัท อาคเนย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) ( “SEIC”) และบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“TIC”)
3) ธุรกิจลีซซิ่ง ผ่านบริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ( “SECAP”), บริ ษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จากัด, บริ ษัท สินบัว
หลวงแคปปิ ตอล จากัด, บริ ษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด และบริ ษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด
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2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธุรกิจประกันชีวิต
กลุ่มบริ ษัทมีการประกอบธุรกิจประกันชี วิต และมีธุรกิ จการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด
1)

ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยขันต
้ ่าตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป จานวนเงินเอาประกันภัยขึ ้นอยูก่ บั
ความสามารถในการชาระเบี ้ยประกันภัยของแต่ละบุคคล โดยอัตราค่าเบี ้ยประกันขึ ้นอยู่กบั ระดับความเสี่ยงของบุคคล เช่น อายุ เพศ
อาชีพ เป็ นต้ น ความคุ้มครองและระยะเวลาในการชาระเบี ้ยประกันภัยขึ ้นอยู่กบั แบบของการประกันแต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี
หรื อจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งที่กาหนดไว้ โดยอาจมีงวดการชาระเบี ้ยประกันภัยเป็ นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3
เดือน หรื อรายเดือน การทาประกันชีวิตประเภทนี ้ผู้เอาประกันจะได้ รับผลประโยชน์หลักคือ ความคุ้มครองและการออมทรัพย์ อีกทัง้
เบี ้ยประกันชีวิตบางรายการยังสามารถนาไปลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้ ตามที่กฎหมายกาหนด โดยประกันชีวิตสามัญแบบ
ต่างๆ จะมีสดั ส่วนผลประโยชน์ของความคุ้มครองและการออมทรัพย์ตา่ งกันออกไป ประกันชีวิตสามัญมีลกั ษณะแบบประกัน ดังนี ้

แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ทาประกันเสียชีวิต หรื อ จ่ายเงินเอา
ประกันให้ แก่ผ้ เู อาประกันในกรณีที่ผ้ เู อาประกันมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบกาหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะกาหนดวันครบอายุ
สัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรื อ 99 ปี และเป็ นแบบประกันชี วิตสามัญที่เน้ นผลประโยชน์ ด้านความคุ้มครองกรณี
เสียชี วิต บาดเจ็ บสูญเสียอวัยวะ หรื อทุพพลภาพ และได้ รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง โดยทัว่ ไปแบบประกันแบบตลอดชี พจะ
กาหนดการชาระเบี ้ยประกันภัยตลอดชีพ แต่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาชาระเบี ้ยประกันภัยลงเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการ
ของลูกค้ า เช่น 15 ปี 20 ปี หรื อ จนถึงอายุ 60 ปี โดยกรมธรรม์จะมีลกั ษณะหลายรู ปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า เช่น
กรมธรรม์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อบุคคลในวัยทางาน เป็ นต้ น โดยมีทงรู
ั ้ ปแบบกรมธรรม์ประกันหลักและกรมธรรม์เสริ ม เช่น
กรมธรรม์ค้ มุ ครองโรคมะเร็ ง หรื อโรคร้ ายแรง

แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)
แบบประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัว่ ไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรื ออายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบ
ประกันลักษณะนีม้ ีจุดเด่นที่อตั ราเบี ้ยประกันภัยต่า รวมถึงให้ ความคล่องตัวจากระยะเวลาสัญญาที่สนั ้ อีกทังบางผลิ
้
ตภัณฑ์มีการ
ชาระเงินคืนเป็ นสัดส่วนร้ อยละของจานวนเงินเอาประกันภัยอีกด้ วย

แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
แบบประกัน ชี วิ ต ที่ กาหนดเงื่ อ นไขการจ่ า ยเงิ น เอาประกัน ภัย ให้ แก่ ผ้ ูรั บ ประโยชน์ เมื่ อผู้เ อาประกันภัย เสีย ชี วิ ตภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนดในกรมธรรม์ หรื อ จ่า ยเงิ นเอาประกัน ภัยให้ กับ ผู้เอาประกัน ภัย เมื่ อผู้เ อาประกันภัย มีชีวิ ตอยู่จนครบสัญญา
ประกันภัย ซึง่ อาจมีทางเลือกการชาระเบี ้ยประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของ
สัญญาประกันภัย เช่น การจ่ายคืนเงินตามสัดส่วนของเงินเอาประกันระหว่างช่วงการชาระเบี ้ยประกัน หลังจากครบระยะเวลาการ
ชาระเบี ้ยประกัน หรื อเมื่อครบอายุกรมธรรม์ รวมถึงการชาระเงินเอาประกันคืนในบางกรณี ทาให้ แบบประกันนี ้เป็ นแบบประกันชีวิต
สามัญที่เพิ่มผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์
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แบบบานาญ (Pension หรือ Annuity Insurance)
การประกันชีวิตแบบเงินได้ ประจา เหมาะสาหรับผู้ที่คาดว่าจะยังชีพและมีอายุยืนยาว เป็ นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้ เมื่อมีอายุมากขึ ้นหรื อเมื่อพ้ นวัยทางาน บริ ษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจานวน
หนึ่งเท่ากันอย่างสม่าเสมอให้ แก่ผ้ เู อาประกันชีวิตทุกเดือนหรื อทุกปี นับแต่ผ้ เู อาประกันชีวิตเกษี ยณอายุ หรื อมีอายุครบ 55 ปี 60 ปี
หรื อ 65 ปี เป็ นต้ น แล้ วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กาหนดไว้ สาหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของผู้เอา
ประกันชีวิตที่จะเลือกซื ้อ จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้คือมีระยะเวลาการจ่ายเบี ้ยค่อนข้ างสันเมื
้ ่อเทียบกับประกันชีวิตตลอดชีพ รวมถึงให้
เงินบานาญสม่าเสมอพร้ อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทังก่
้ อนและระหว่างรับเงินบานาญ และยังสามารถนาเบี ้ยประกันบานาญไป
ลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาเพิ่มเติมจากเบี ้ยประกันชีวิตทัว่ ไปตามที่กฎหมายกาหนดอีกด้ วย

แบบชาระเบีย้ ประกันครัง้ เดียว (Single Premium)
การประกันชีวิตแบบผู้เอาประกันชาระเบี ้ยประกันเพียงครัง้ เดียวเมื่อครัง้ แรกเข้ า โดยผู้เอาประกัน จะได้ รับความคุ้มครองชีวิต
กรณีเสียชีวิตและรับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาตามสัดส่วนของจานวนเงินเอาประกัน รวมถึงคืนเบี ้ยประกันที่ทาการชาระครัง้ แรกเมื่อ
ครบอายุสญ
ั ญากรมธรรม์ ซึ่งจะมีระยะเวลาคุ้มครองแตกต่างกันไป เช่น 10 ปี หรื อจนกว่าอายุจะถึงตามที่กรมธรรม์กาหนด เหมาะ
สาหรับผู้ที่มีเงินทุนในการชาระเบี ้ยครัง้ เดียว หรื อผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชี วิตพร้ อมกับได้ รับผลตอบแทนจากเงินออม
2)

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันกลุ่มเป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผ้ ูเอาประกันชี วิตร่ วมกันตังแต่
้ 5 คนขึ ้นไป ส่วนมากจะเป็ นกลุ่มของ
พนักงานบริ ษัท ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทห้ างร้ าน และองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐบาล และเอกชนจัดให้ กับลูกจ้ างหรื อสมาชิก โดยมี
หลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทัง้ หมดด้ วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็ น อายุ เพศ หน้ าที่การงาน หรื อจานวน เงินเอา
ประกันภัย โดยจะคานวณออกมาเป็ นอัตราเบี ้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้ กบั บุคคลทุกคนในกลุม่ นัน้ และเนื่องจากประกัน
กลุม่ มีค่าใช้ จ่ายในการรับประกันหลายๆ อย่างต่าลง จึงเป็ นผลดีและมีสว่ นทาให้ เบี ้ยประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ต่ากว่าการประกัน
ชีวิตรายบุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ จะเป็ นสัญญาปี ต่อปี ซึ่งต้ องเก็บเบี ้ยทุกปี ยกเว้ นกรมธรรม์ที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจ
ชาระเบี ้ยเพียงครัง้ เดียวตลอดระยะเวลาคุ้มครองก็ได้ โดยปกติประกันชีวิตกลุม่ จะคุ้มครองไปถึงอุบตั ิเหตุ ทุพพลภาพ สุขภาพ และ
ทันตกรรมด้ วย จุดเด่นของประกัน ชี วิตกลุ่มคือรองรั บความต้ องการที่หลากหลายและยืดหยุ่นตามงบประมาณขององค์ กร อีกทัง้
ครอบคลุมด้ วยเครื อข่ายโรงพยาบาลมากกว่า 250 แห่งทัว่ ประเทศ
3)

ประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน
เป็ นการประกันชีวิตที่บริ ษัทพัฒนาขึ ้นเพื่อให้ บริ การแก่สถาบันการเงินหรื อองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความเสีย่ ง
ของเงินที่ให้ ก้ ูยืมในกรณีผ้ ขู อกู้เสียชีวิตหรื อทุพพลภาพ (Credit Life Insurance) เช่น กรมธรรม์แบบคุ้มครองสินเชื่อ (Mortgage
Insurance) ทังนี
้ ้ รวมถึงการให้ ความคุ้มครองประกันชีวิตเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีของการฝากเงิน ด้ วย หมายถึงแบบประกันชีวิต
ที่ค้ มุ ครองการเสียชีวิต หรื อคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงภายในระยะเวลาเอาประกันภัยด้ วยจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ลดลงรายงวด

ธุรกิจประกันวินาศภัย
บริ ษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และมีธุรกิจการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด โดยมีประเภทการรับประกันภัย ดังนี ้
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การรับประกันภัยโดยตรง
เป็ นการรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้ าบุคคลธรรมดา นายหน้ านิติบคุ คล สถาบันการเงิน และลูกค้ าโดยตรง ซึ่งแบ่งแยก
ตามประเภทการประกันภัยได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้


การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
ให้ ความคุ้มครองความเสียหายต่อสิง่ ปลูกสร้ าง เช่น บ้ าน ที่พกั อาศัย สานักงาน หรื อโรงงาน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า
หรื อแรงระเบิดของแก๊ สที่ใช้ สาหรับทาแสงสว่างหรื อประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัย ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัย
ลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน ้า ภัยเปี ยกน ้า ภัยเนื่องจากไฟฟ้ า ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า ภัยระเบิด ภัย
จากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอื่นๆ รวมถึงบางกรมธรรม์ให้ ความคุ้มครองครอบคลุมด้ านความเสียหายต่อสิ่งของ
เครื่ องใช้ ภายในอาคาร ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้น รวมถึงค่าเช่าที่พกั ชัว่ คราว


การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง (Marine Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับสินค้ าและ/หรื อตัวเรื อ ตังแต่
้ ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางตามเงื่อนไขความ
คุ้มครองแต่ละประเภท โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้ ารวมไปถึงการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรื อทางบก ทังไปใน
้
ประเทศจากโรงงานหรื อโกดังไปยังจุดหมายปลายทางหรื อไปยังท่าเรื อ ท่าอากาศยาน หรื อด่านชายแดน และระหว่าง
ประเทศทังการน
้
าเข้ าสินค้ าและการส่งออก ซึง่ ประกันภัยการขนส่งของอาคเนย์นนครอบคลุ
ั้
มเงื่อนไขการส่งออกและนาเข้ าที่
หลากหลาย เช่น Cost, Insurance and Freight, Carriage and Insurance Paid, Free on Board หรื อ Delivered Duty
Paid เป็ นต้ น โดยจะคุ้มครองภัยที่หลากหลายไม่ว่าความเสียหายเกิดจากอัคคีภยั ภัยระเบิด ยานพาหนะเสียหาย สูญหาย
และอื่นๆ


การประกันภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
จาแนกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ




การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์ที่ถกู บังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย หรื อที่นิยมเรี ยกว่า พ.ร.บ. เพื่อความคุ้มครองต่อ
การสูญเสียของชีวิต ทุพพลภาพ ความบาดเจ็บทางร่ างกาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวันของบุคคล
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
การประกันภัยที่เกิดขึ ้นโดยสมัครใจของเจ้ าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ โดยมิได้ เกิดจากการถูกบังคับ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครองเป็ น 5 ประเภทดังนี ้
ประเภท 1 : ให้ ค วามคุ้ม ครองความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึน้ ต่อ ตัว รถยนต์ ห รื อ อุป กรณ์ ติ ด ประจ ารถยนต์ การ
บาดเจ็ บ และการสูญเสียชี วิต ตลอดจนความรั บผิดตามกฎหมายสาหรั บการเสียชี วิต การ
บาดเจ็บ หรื อการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 2 : ให้ ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์หรื อไฟไหม้ เท่านัน้ และคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายสาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรื อการเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ประเภท 3 : ให้ ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรื อความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ประเภท 4 : ให้ ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกเท่านัน้
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ประเภท 5 : ให้ ค วามคุ้ม ครองต่อ การสูญ หายของรถยนต์ หรื อไฟไหม้ รวมถึ งความเสีย หายต่อ รถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
ทั ง้ นี ก้ ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย มี ป ระกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจที่ ห ลากหลาย ส าหรั บ รถยนต์
แต่ละประเภท ยี่ ห้อ และรุ่ น เพื่อ ความเหมาะสมและตอบโจทย์ ความต้ อ งการที่แ ตกต่างของลูกค้ า เช่ น
ประกั น ภั ย ส าหรั บ รถมอเตอร์ ไ ซค์ รถยนต์ ยุ โ รปและน าเข้ า รถยนต์ อี โ ค่ ค าร์ รถตู้ หรื อ การคุ้ มค รอง
เฉพาะเจาะจงกรณีนารถยนต์ซอ่ มแซมศูนย์บริ การของรถยนต์ยี่ห้อนัน้


การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
เป็ นการประกันภัย ที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ ความคุ้มครองความสูญเสียหรื อความเสียหายภายใต้ กรมธรรม์ที่นอกเหนือจาก 3
ประเภทแรก โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี ้

 การประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล เช่น








การประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (Individual Personal Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทังค่
้ ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์การ
ชดเชยรายได้ จากการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบ
อุบตั ิเหตุตามข้ อกาหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น
สาหรับวัยทางานที่เป็ นพนักงานประจา วัยทางานที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เด็กเล็ก หรื อผู้สงู อายุ
การประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทาง (Travel Accident Insurance)
คุ้ม ครองการเสีย ชี วิ ต การสูญ เสีย อวัย วะ และทุพ พลภาพ รวมทัง้ ค่า รั กษาพยาบาล อันเนื่ อ งจากผู้เ อา
ประกันภัยประสบอุบัติเหตุใ นระหว่างการเดินทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการ
เดินทางที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยโรคมะเร็ ง (Cancer Insurance)
คุ้มครองการเกิดโรคมะเร็ งเมื่อตรวจพบว่าเป็ นโรคมะเร็ งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้ นที่ระบุไว้ ในข้ อยกเว้ นของ
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย โดยบริ ษั ท จะจ่ ายผลประโยชน์ เ ต็ มจ านวนของเงิ น เอาประกัน ภัย รวมถึง คุ้ม ครอง
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาและผ่าตัด ค่าชดเชยรายได้ และค่าปลอบขวัญ

การประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์ สิน เช่น
 การประกันภัยความเสีย
่ งภัยทรัพย์สิน (Accidental and Property Damage Insurance)
คุ้มครองตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เครื่ องจักร รวมถึงสต๊ อกสินค้ า อันมีผลจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด
ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยน ้าท่วม ฯลฯ
 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้ มครองความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ อาประกั น ภัย อั น เกิ ด จากการถู ก ลัก ทรั พ ย์ โ ดย
บุคคลภายนอกและความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย
 การประกันภัยการเสีย
่ งภัยทุกชนิ ด (All Risk Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรั พย์ สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์ประกันภัย


การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
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คุ้มครองการแตกหักของกระจกอันเกิดจากอุบตั ิเหตุ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในข้ อยกเว้ นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น
กระจกสานักงาน ห้ องโชว์ กระจกประตู
การประกันภัยสาหรับเงิ น (Money Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนาณัติ หรื อทรัพย์สินอื่นๆ จากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ การ
โจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรื อ ห้ องนิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกัน หรื ออยู่ในระหว่างการขนส่งรวมถึงความ
เสียหายต่อตู้นิรภัย หรื อห้ องนิรภัยของผู้เอาประกัน
การประกันภัยแผ่นป้ ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อ แผ่นป้ายหรื อไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ระเบิด ลักทรั พย์ หรื อ
อุบตั ิเหตุอนั เกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก



การประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เช่น
 การประกันภัยการเสีย
่ งภัยทุกชนิ ดของผูร้ บั เหมา (Contractors All Risks Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้ างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของ
วัสดุที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ าง และภัย จากอุบัติ เ หตุอื่ น ๆ ในระหว่า งการก่ อ สร้ าง หรื อ อาจรวมถึ ง ร ะยะเวลา
บารุ งรั กษาและขยายรวมถึ งความรั บ ผิด ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่อ งจากปฏิบัติงานก่ อสร้ าง
ดังกล่าว
 การประกันภัยการติ ดตัง้ เครื ่องจักร ( Erection All Risks Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่ องจักรที่กาลังติดตัง้ หรื อกาลังทดสอบเดินเครื่ องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้
ระเบิด ประมาท และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
เนื่องจากการติดตังเครื
้ ่ องจักร
 การประกันภัยหม้อกาเนิ ดไอน้าและถังอัดความดัน ( Boiler & Pressure Vessel Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของหม้ อน ้าจากการระเบิด ยุบแฟบ เนื่ องจากแรงอัดภายในหรื อแรงดันภายนอก และ
ความคุ้มครองนี ้ขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 การประกันภัยเครื ่องอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ( Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่ อบันทึกข้ อมูลอัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นโดยเฉียบพลัน นอกจากนี ้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นอันเกิดจากการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่นามาทดแทนเครื่ องที่ได้ รับความสูญเสีย
 การประกันภัยเครื ่องจักรที ใ่ ช้ในการก่อสร้าง ( Contractors’ Plant and Equipment Insurance)
คุ้มครองเครื่ องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้ าง อันมีผลมาจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า โจรกรรม การออกแบบผิดพลาด รวมถึง
อุบตั ิเหตุอื่นๆ และภัยธรรมชาติ
 การประกันภัยเครื ่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดโดยฉับพลันของเครื่ องจักรอันเนื่ องจากการหล่อ หรื อการใช้ วสั ดุที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่ องในการติดตัง้ การระเบิดในทางฟิ สิกส์ ไฟฟ้ าลัดวงจร พายุหรื อ
เหตุอื่นใดซึง่ มิได้ ระบุยกเว้ นไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย



การประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย เช่น
 การประกันภัยความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก ( Public Liability Insurance)
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คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็ บ หรื อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกที่มิได้ เป็ นลูกจ้ าง หรื อบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันเกิดขึ ้นโดยอุบตั ิเหตุจาก
การประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยความรับผิ ดสาหรับผู้ประกอบวิ ชาชี พทางการแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance
(Practitioners))







คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิ ดจากความผิดพลาดหรื อความประมาทเลินเล่อ ในการประกอบ
วิชาชีพของแพทย์ ซึง่ ทาให้ คนไข้ บาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต
การประกันภัยความรับผิ ดของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที ่ (Directors’ and Officers’ Liability Insurance)
คุ้มครองกรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้ าง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิหน้ าที่
การประกันภัยเงิ นทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้ างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้ างประสบอุบตั ิเหตุ
หรื อขณะปฏิบตั ิหน้ าที่จะได้ รับการทดแทนตามสิทธิที่กาหนดไว้ ในกฎหมายแรงงาน ได้ แก่ ค่ารักษาพยาบาล
เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็ นต้ น ฯลฯ

การประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ เช่น
 การประกันภัยความซื ่อสัตย์ ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)
ชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ ้นแก่นายจ้ าง ในกรณีที่ลกู จ้ างทุจริ ต หรื อยักยอกเงิน หรื อตราสารทาง
การเงินของนายจ้ าง
 การประกันภัยอิ สรภาพ (Bail Bond Insurance)
คุ้มครองกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยถูกดาเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจากกระทาผิดโดย
ประมาท แบ่งเป็ นก่อนกระทาความผิดและหลังกระทาความผิด
 การประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย รวมทังการการเสี
้
ยชีวิต ทุพพลภาพ และการสูญเสีย
อวัยวะ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และการทาโฮล-อิน-วัน
 การประกันภัยอื น
่ ๆ (Other Insurance)
นอกเหนือจากการประกันภัยชนิดต่างๆ ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทยังอาจจัดหาหรื อจัดทาประกันภัยชนิดอื่นๆ
ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อสนองความต้ องการของ
ประชาชน

2)

ประกันภัยต่ อ (Reinsurance)
กลุ่มบริ ษัทดาเนินธุรกิจทังการเอาประกั
้
นภัยต่อ และรั บประกันภัยต่อ ตามพระราชบัญญัติประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2535
มาตรา 31(2) ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ได้ กาหนดห้ ามมิให้ รับประกันภัยรายเดียว
หรื อเพื่อประกันภัยอันเดียวกัน โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับภัยดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital Fund)
ทาให้ บริ ษัทต้ องเอาประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันที่มีมลู ค่าสูงๆ และช่วยลดความ
เสีย่ งภัยโดยกระจายความเสีย่ งภัยของบริ ษัทในรูปแบบ ดังนี ้คือ


การเอาประกันภัยต่ อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็ นการประกันภัยต่อแบบเป็ นรายๆ และบริ ษัทประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงานโดยสามารถตอบรับหรื อ
ปฏิเสธได้ เช่นเดียวกัน
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การประกันภัยต่ อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็ นสัญญาที่บริ ษัทรับประกันภัยต่อให้ ความวางใจ และให้ อิสระในการจัดสรรงานแก่บริ ษัทเอาประกันภัยต่อ ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีการทาสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็ นสัดส่วน (Proportional Treaty) และ
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็ นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty)
ขณะเดียวกัน บริ ษัทมีการรับประกันภัยต่อ (Inward Reinsurance) จากบริ ษัทประกันภัยทังภายในและต่
้
างประเทศ
ในรูปแบบการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance)

ธุรกิจลีซซิ่ง
บริ ษัทประกอบธุรกิจลีซซิ่งโดยเน้ นการจัดหาทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการนิติบุคคลเป็ นหลักในรู ปแบบการเช่าผ่านบริ ษัท
อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (“SECAP”) โดยธุรกิจลีซซิ่งเป็ นการให้ บริ การเช่าทรัพย์สนิ ประเภทหนึง่ ซึง่ ผู้เช่าตกลงทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
และชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ เป็ นรายงวด โดยผลิตภัณฑ์ของ SECAP มีดงั นี ้
1)

การให้ เช่ ารถยนต์ ตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน (Operating Lease)

SECAP เน้ นธุรกิจให้ เช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพย์สนิ ประเภทยานพาหนะเป็ นหลักซึ่งเป็ นการให้ เช่า
ระยะยาวแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริ ษัทเอกชน รวมถึงบริ ษัทในกลุม่ ไทยเจริ ญคอร์ ปอเรชัน่ หรื อ กลุม่ ทีซีซี รถยนต์ที่ให้ เช่า
พร้ อมบริ การซ่อมบารุงรักษาประกันภัยชัน้ 1 ต่อภาษี รถยนต์ประจาปี และมีรถยนต์ทดแทนกรณีรถยนต์ใช้ งานไม่ได้ ตลอดระยะเวลา
ให้ เช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 SECAP มีรถให้ เช่ากว่า 21,000 คัน นอกจากนี ้ SECAP ยังมีบริ การให้ คาปรึกษาและรับบริ หาร
จัดการด้ านยานพาหนะของธุรกิจและหน่วยงานอีกด้ วย
ส่วนผู้เช่าและธุรกิจนันจะได้
้
รับประโยชน์จ ากการเช่าเพื่อการดาเนินงานในรู ปแบบต่างๆ ทังด้
้ านการเงินและการบริ หาร
จัดการประโยชน์ เช่น การลดภาระกระแสเงินสดขาออกและเพิ่มความสามารถในการวางแผนการเงินโดยการทยอยชาระค่าเช่าคงที่
รายงวด การลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงรักษาและประกันภัยยานพาหนะ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้ องการใน
การใช้ ยานพาหนะ และลดความยุง่ ยากซับซ้ อนในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
นอกจากธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าเพื่อการดาเนินงานแล้ ว SECAP ยังมีแผนในการขยายธุรกิจการให้ สินเชื่อในหลากหลายรู ปแบบ
ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้ องได้ แก่
2)

สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใหม่ (New Car Hire Purchase)

สาหรับผู้ที่ต้องการเป็ นเจ้ าของรถยนต์ ด้ วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ยืดหยุ่น ทาให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกในการชาระค่าเช่าซื ้อราย
เดือนที่เหมาะสมกับรายได้
3)

สินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ ใช้ แล้ ว (Used Car Hire Purchase)

สาหรับลูกค้ าที่มีความต้ องการในการซื ้อรถยนต์ที่ใช้ แล้ วและมีราคาถูกกว่ารถยนต์ใหม่พร้ อมทังแบ่
้ งชาระเป็ นรายงวด ซึง่ เป็ น
ทางเลือกหนึง่ ในการประหยัดค่าใช้ จ่าย
4)

สินเชื่อกู้ยมื เงินโดยมีรถยนต์ เป็ นหลักประกัน (Cash Your Car)

สาหรับผู้ที่มีความต้ องการในการใช้ เงินสดเร่ ง ด่วน สามารถนารถยนต์ที่ลกู ค้ ามีนามาเป็ นสินทรัพย์ค ้าประกันในการกู้ยืมได้
โดยมีระยะเวลาการอนุมตั ิที่รวดเร็ วและเงื่อนไขที่คล่องตัว
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5)

สินเชื่อระยะสัน้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Loan)

เป็ นสินเชื่อระยะสันที
้ ่ให้ แก่ลกู ค้ าธุรกิจที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินสดในระยะสัน้ ช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถบริ หารจัดการเงินทุนได้
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วง High Season ของธุรกิจที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินสดในการจัดเตรี ยมสินค้ าและ
บริ การสาหรับจาหน่าย เช่น การสารองสินค้ าบริ โภคคงคลังเพิ่มในช่วงเทศกาลที่มีอปุ สงค์ในการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ ้นสูง
โดย SECAP จะคานวนดอกเบี ้ยสาหรับการให้ สินเชื่อระยะสัน้ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ ม่งุ เน้ นการปล่อยสินเชื่อประเภทนี ้ให้ แก่กลุม่ คู่ค้า
ของบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซี เช่น ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องดื่มของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
6)

สินเชื่อแฟ็ กตอริ่ง (Factoring Loan)

เป็ นการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ขู ายสินค้ าและบริ การและคูค่ ้ าบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซีอีกประเภทหนึง่ เพื่อการบริ หารสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวียน ซึ่งผู้ให้ สินเชื่อจะรั บโอนสิทธิ์ การเรี ยกร้ องในการรั บเงินจากลูกหนีก้ ารค้ าและบริ การและชาระเงิ นค่าสินค้ าหรื อบริ การ
ทังจ
้ านวนหรื อบางส่วนให้ แก่ผ้ ขู ายสินค้ าล่วงหน้ าก่อนครบกาหนดการชาระค่าสินค้ าและบริ การ โดย SECAP จะคิดดอกเบี ้ยจาก
การจ่ายเงินล่วงหน้ ารวมถึงค่าธรรมเนียมในการดาเนินการและการบริ หารบัญชีลกู หนี ้ โดยเมื่อครบกาหนดชาระลูกหนี ้การค้ า ลูก หนี ้
การค้ าจะชาระหนี ้โดยตรงให้ กบั SECAP
7)

สินเชื่อสาหรับการดาเนินโครงการ (Project Finance)

โดยสินเชื่อโครงการนันเป็
้ นสินเชื่อมุง่ เน้ นโครงการที่มีกระแสเงินสดสม่าเสมอสาหรับการชาระหนี ้ โดยมักจะใช้ กระแสเงินสด
ของโครงการนันเป็
้ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน จึงต้ องเป็ นโครงการที่มีเสถียรภาพสูง ความผันผวนต่อรายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสด
ต่า มีผ้ รู ับซื ้อสินค้ าและบริ การจากโครงการและผู้จาหน่ายวัตถุดิบสาหรับโครงการที่ชดั เจนและแน่นอน เช่น โครงการด้ านสาธรณูปโภค
อย่างโครงการผลิตไฟฟ้ าที่มีรายได้ และกระแสเงินสดสม่าเสมอ มีผ้ รู ับซื ้อไฟฟ้ าจากการผลิตที่ชัดเจน โดยปั จจุบนั บริ ษัทมุ่งเน้ นให้
สินเชื่อแก่โครงการที่ดาเนินการร่วมกับบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซี
8)

สินเชื่ออื่นๆ

เป็ นสินเชื่อที่มงุ่ กลุม่ ลูกค้ ารายย่อย หรื อธุรกิจสาหรับคูค่ ้ าบริ ษัท เช่น อูต่ รวจสภาพรถยนต์ หรื อบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซี และสาหรับ
ผู้ที่ต้องการได้ รับอนุญาตให้ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Franchisee) ของบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซี รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อขยายการให้ บริ การ
ทางการเงินอย่างครบวงจรไปยังกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลายขึ ้น รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริ มให้ กลุม่ ลูกค้ ารายย่อยและธุรกิจคู่ค้าของกลุม่
ทีซีซีมีสภาพคล่องที่ดี ขึ ้นและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ และบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัท เอสอีจี มันนี่ จากัด เพื่อดาเนิน
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
นอกจากนี ้ เพื่อการบริ หารจัดการหมู่ยานพาหนะและเพื่อรายได้ จากสินทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ งาน กลุม่ ธุรกิจลีซซิ่งยังจาหน่าย
รถยนต์ใช้ แล้ วผ่านบริ ษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด (“RDD”) โดย RDD จัดซื ้อรถยนต์ที่หมดอายุการใช้ งานสาหรับการเช่าเพื่อการ
ดาเนินงาน หรื อรถยนต์ใช้ แล้ วจาก SECAP และนามาจาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประมูล โชว์รูมจาหน่ายรถยนต์มือสอง หรื อ
จาหน่ายให้ ผ้ เู ช่าเดิม เป็ นต้ น โดย RDD ดาเนินการซื ้อรถยนต์จาก SECAP และจาหน่ายออกไปด้ วยราคาตลาด ทาให้ กลุม่ ธุรกิจเกิด
สภาพคล่องและกระแสเงินสดรับสาหรับการนาไปจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าที่มากขึ ้น

กลุ่มธุรกิจอื่น
บริ ษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจประกันชีวิตซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจประกันวินาศภัย
และธุรกิจลีซซิ่ง ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีขนาดเป็ นนัยสาคัญ โดยธุรกิจอื่นๆ ดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมค้ าของบริ ษัท ตัวอย่าง
ประเภทธุรกิจ เช่น การฝึ กอบรมตัวแทนประกันชีวิตและประกันภัย การให้ คาปรึกษาด้ านธุรกิจ การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
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โดยในปี 2562 บริ ษัทมีการจัดตัง้ บริ ษัท อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการจัดการและให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) และ/หรื ออื่นๆ
ช่ องทางการให้ บริการ

ธุรกิจประกันชีวิต

(1) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ธุรกิจประกันชีวิตของบริ ษัทมีการจาหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย และยังมีการขยายช่องทางจัดจาหน่ายเพื่อขยาย
ฐานลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มีช่องทางการจาหน่าย ดังนี ้








ตัวแทนและโบรคเกอร์ บริ ษัทมีการสรรหาตัวแทนในการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตทังในประเภทบุ
้
คคล โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีตวั แทนประเภทบุคคลมากกว่า 2,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขากว่า 53 สาขาทัว่ ทุก
ภูมิภาค รวมถึงมีช่องทางการจาหน่ายเป็ นโบรคเกอร์ ชนน
ั้ า
ธนาคารและสถาบันการเงิน บริ ษัทมีการร่ วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินในการพัฒนารู ปแบบกรมธรรม์ให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าของธนาคาร โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนเบี ้ยประกันชีวิตจากช่องทางธนาคารเป็ นช่องทาง
อันดับหนึง่ ในการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริ ษัท
โทรศัพท์ บริ ษัทมีการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านการโทรศัพท์หรื อที่เรี ยกว่า “Telesales” โดยมีการรวบรวม
ฐานข้ อมูลลูกค้ าจากแหล่งต่างๆ และทาการตลาดโดยตรงกับลูกค้ าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์
อื่นๆ นอกจากการจาหน่ายผ่าน 3 ช่องทางดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทยังมีการพัฒนาการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website Application แอพพลิเคชัน่ “S Plus” เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี การพัฒนาช่อง
ทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับยุคดิจิตอล

ทังนี
้ ้ รายละเอียดสัดส่วนช่องทางการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีธนาคารเป็ นช่องทางหลักในการขายกรมธรรม์ และ
อันดับสองเป็ นตัวแทนและโบรคเกอร์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
(2) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจประกันชีวิตของบริ ษัท สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี ้




กลุ่มลูกค้ าบุคคล ได้ แก่ ลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้ าถึงได้ ผ่านช่องทางตัวแทน
ธนาคาร ช่องทางอื่นๆ และรวมถึงพนักงานของบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซี
กลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คล ได้ แก่ ลูกค้ าองค์กร ซึง่ ได้ แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริ ษัทเอกชน

ธุรกิจประกันวินาศภัย
(1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีช่องทางการจาหน่ าย ดังนี้
 ตัวแทนและโบรคเกอร์ ผลิตภัณฑ์สว
่ นใหญ่ที่จาหน่ายผ่านช่องทางนี ้ ได้ แก่ การประกันภัยรถยนต์ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 TIC มีสาขาทังหมด
้
13 สาขา ทัว่ ทุกภูมิภาค และ SEIC มีสาขาทังหมด
้
75 สาขา ตามแต่ละจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
 ธนาคารและสถาบันการเงิ น บริ ษั ทมี ค วามร่ ว มมื อกับธนาคารและสถาบันการเงิ นต่า งๆ เพื่อจ าหน่า ยกรมธรรม์
ประกันภัยของบริ ษัทโดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จาหน่ายผ่านช่องทางนี ้ ได้ แก่ การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล
การประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล และการประกันภัยรถยนต์
 โทรศัพท์ บริ ษัทมีการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านการโทรศัพท์เช่นเดียวกับธุรกิจประกันชีวิต
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เครื อข่ายของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทมีกลุ่มธุรกิ จลีซซิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิ จการให้ เช่ารถยนต์ เพื่อการดาเนินงาน
ภายใต้ SECAP บริ ษัทจึงมีการจาหน่ายประกันภัยรถยนต์ให้ แก่ SECAP ด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นหนึ่งในกลุ่ม
ธุรกิจของกลุม่ ทีซีซี ซึง่ มีการดาเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการค้ า ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ดังนัน้ บริ ษัทจึง มีการจาหน่าย
กรมธรรม์ ประกันวินาศภัยแก่บริ ษัทต่างๆ ในกลุ่ม ทีซีซี เช่น การประกันวินาศภัยสาหรั บโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial All Risk Insurance) เป็ นต้ น
อื่นๆ บริ ษัทมีการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website ทัง้ www.thaiins.com สาหรับ TIC
และ www.seic.co.th สาหรั บ SEIC นอกจากนี ้ บริ ษัทมีแผนการศึกษาและขยายช่องทางการจาหน่ายใหม่ๆ
สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น แอพลิเคชัน่ หรื อช่องทางออนไลน์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

โดย SEIC เน้ นจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยช่องทางแบบดังเดิ
้ ม (Traditional) เช่น การขายผ่านตัวแทน/นายหน้ า ธนาคาร
และสถาบันการเงิน และ TIC เน้ นการขยายช่องทางการจาหน่ายผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันในยุคดิจิทลั
การรับประกันภัยต่อ บริ ษัทมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อจากบริ ษัทประกันภัยอื่น (Ceding Company)
ซึง่ ทาให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการรับประกันต่อจากบริ ษัทประกันภัยรายอื่น
(2) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
 กลุ่มลูก ค้ า บุคคล ได้ แก่ ลูก ค้ า ประเภทบุค คลธรรมดาทัว
่ ไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้ าถึงได้ ผ่านช่องทางตัวแทนและ
โบรคเกอร์ ธนาคารและสถาบันการเงิน ช่องทางอื่นๆ รวมถึงพนักงานของบริ ษัทในกลุม่ ทีซีซี
 กลุม
่ ลูกค้ านิติบคุ คล ได้ แก่ ลูกค้ าองค์กร ซึ่งได้ แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริ ษัทเอกชน รวมถึง SECAP และ
บริ ษัทอื่นๆ ในกลุม่ ทีซีซี


ธุรกิจลิซซิ่ง

(1) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
กลุม่ ธุรกิจลีซซิ่ง เน้ นการจาหน่ายโดยการเข้ าถึงลูกค้ าโดยตรงผ่านพนักงานฝ่ ายขายของบริ ษัทซึ่งจะมีการศึกษาความ
ต้ องการของลูกค้ ากลุม่ ต่างๆ และนาเสนอบริ การแก่ลกู ค้ าแต่ละรายโดยตรง เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดี
ที่สดุ โดย SECAP มีช่องทางการจาหน่ายหลักคือพนักงานและตัวแทนในการติดต่อขายประมาณ ส่วน RDD มีการจาหน่ายรถยนต์ใช้
แล้ วผ่านการประมูล จาหน่ายผ่านโชว์จาหน่ายรถยนต์มือสอง และจาหน่ายให้ แก่ผ้ เู ช่ารายเดิม

(2) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าของธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าเพื่อการดาเนินงานเป็ นลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้






องค์กรภาครัฐ ได้ แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนิยมการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท เช่น รถยนต์นงั่
ส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ เป็ นต้ น เพื่อใช้ สาหรับการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงานนันๆ
้
องค์กรเอกชน ได้ แก่ บริ ษัทเอกชนทัว่ ไป ซึง่ มีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้ แก่
รถยนต์นงั่ รถตู้ และรถยนต์ประเภท Luxury car เพื่อใช้ สาหรับการเดินทางของพนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท
รถกระบะ และรถบรรทุก เพื่อใช้ สาหรับการขนส่งสินค้ า
เครื อข่ายของบริ ษัทได้ แก่ บริ ษัทต่างๆ ภายใต้ กลุม่ ทีซีซี ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทเช่นเดียวกับองค์กร
เอกชนทัว่ ไป
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สาหรับกลุม่ ลูกค้ าของธุรกิจการให้ สนิ เชื่อต่างๆ ปั จจุบนั SECAP เน้ นการจาหน่ายให้ กบั บุคลากรและคูค่ ้ าของบริ ษัทต่างๆ
ภายใต้ กลุม่ ทีซซี ี และมีแนวโน้ มขยายการให้ สนิ เชื่อแก่บคุ คลอื่นๆ
สภาวะตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันชีวิตไทยยังคงมีอตั ราการเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น เนื่องจากการส่งเสริ มด้ านการลงทุนของ
ภาครัฐกับโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ การลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการขยายตัวของการท่องเที่ยว และการ
ปรับตัวดีขึ ้นของสินค้ าเกษตร รายได้ ครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรมปรั บตัวดีขึน้ ส่งผลให้ การบริ โภคของภาคเอกชนมีการขยายตัว
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยส่งเสริ มโดยตรงจากภาครัฐและหน่วยงานกากับเพื่อให้ ธุรกิจประกันชีวิตสามารถแข่งขันได้ อย่างเสรี เช่น การ
ส่งเสริ มให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป ให้ ตระหนักถึงประโยชน์ของการทาประกันชีวิต การ
วางแผนสุขภาพของประชาชนในระยะยาวกับการส่งเสริ มการดูแลสุขภาพด้ วยสิทธิลดหย่อนภาษี เงินได้ สว่ นบุคคลจากเบี ้ยประกันภัย
สุขภาพจานวน 15,000 บาท โดยปี 2555 ‟ 2561 เบี ้ยประกันชีวิตรับรวมเติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 8.21 ต่อปี
ธุรกิจประกันชีวิตปี 2561 มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมทังสิ
้ ้น 627,387 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโตถึงร้ อยละ 4.26 เมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นมา และเบี ้ยประกันชีวิตปี ต่อไป (Renewal Year Premium) 446,972 ล้ านบาท และมีอตั ราการคงอยูข่ องกรมธรรม์ประกันชีวิต
ร้ อยละ 83 คิดเป็ นสัดส่วนเบี ้ยประกันชีวิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้ อยละ 3.90 และคิดเป็ นเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง
ต่อประชากร (Insurance Density) จานวน 9,447 บาทต่อคน เติบโตขึ ้นร้ อยละ 3.91 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
เบีย้ ประกันชีวิต

392,051

442,874

503,850

537,509

568,259

601,726

627,387

ที่มา : สมาคมประกันชีวิต

หน้ ำ 16 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เบีย้ ประกันชีวิตต่ อจานวนประชากรและ GDP
+ 3.91%

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ระบบสถิตทิ างทะเบียน

ในส่วนของช่องทางการจาหน่ายนัน้ ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) ยังคงเป็ นช่องทางหลักและช่องทางสาคัญในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิ ้นปี 2561 มีสดั ส่วนการจาหน่ายผ่านช่องทางนี ้มากเป็ นอันดับหนึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 48.69 ด้ วยเบี ้ย
ประกันชีวิตรับรวมจานวน 305,479 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 3.19 อันดับสอง ช่องทางการจาหน่ายผ่านธนาคาร
(Bancassurance) สัดส่วนการจาหน่ายร้ อยละ 44.70 มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวม 280,459 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 3.80 อันดับสาม
ช่องทางการจาหน่ายผ่านการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มีสดั ส่วนร้ อยละ 2.28 เบี ้ยประกันชีวิตรับรวม 14,334 ล้ านบาท
เติบโตลดลงร้ อยละ 2.84 และช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ (Other) อีกร้ อยละ 4.32 มีเบี ้ยประกันชีวิตรับรวม 27,116 ล้ านบาท เติบโต
ร้ อยละ 30.72 ตามลาดับ
เบีย้ ประกันชีวิต จาแนกตามช่ องทางการขาย

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

หน้ ำ 17 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เบีย้ ประกันภัยรับและส่ วนแบ่ งการตลาดของ SELIC

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันชีวิต สานักงาน คปภ.

SELIC มีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับและส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีสว่ นแบ่งการตลาดเท่ากับ
ร้ อยละ 1.85 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม และในงวดเก้ าเดือนปี 2561 มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้ อยละ 2.52 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม อีกทัง้
เบี ้ยประกันภัยรับในงวดปี 2561 เติบโตขึ ้นจากปี 2560 สูงถึงร้ อยละ 42.03 และเบี ้ยประกันภัยรับในงวดเก้ าเดือนปี 2562 เติบโตลดลง
จากงวดเก้ าเดือนปี 2561 ร้ อยละ 43.06
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการปรับตัวดีขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า โดยมีอตั ราการเติบโตของ GDP ร้ อยละ 2.6 ต่อเนื่องจากปี 2561
ซึง่ เติบโตร้ อยละ 4.1 ซึง่ อ้ างอิงจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นผลให้ ธุรกิจประกันวินาศภัยมี
อัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปี 2555 - 2561 เบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง
เติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 4.37 ต่อปี
ธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2561 มีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทังสิ
้ ้น 231,990
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตถึงร้ อยละ 5.62 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา อีกทังงวดเก้
้
าเดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2562 ยังมีการเติบโต
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึงร้ อยละ 4.70 ซึง่ เป็ นไปในทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อจาแนกตาม
ประเภทการรับประกัน พบว่าประกันภัยรถยนต์เป็ นสัดส่วนเบี ้ยประกันในธุรกิจประกันวินาศภัยมากเป็ นอันดับหนึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
59.27 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมดของธุ
้
รกิจประกันวินาศภัย โดยมีการเติบโตที่ร้อยละ 5.40 เมื่อเทียบกับงวดเก้ าเดือนช่วง
ปี ก่อนหน้ า อันดับสอง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันภัยอุบตั ิเหตุ การประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน
เป็ นต้ น มีสดั ส่วนร้ อยละ 34.04 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมดของธุ
้
รกิ จประกันวินาศภัย เติบโตร้ อยละ 4.74 เมื่อเทียบกับ
งวดเก้ าเดือนช่วงปี ที่ผา่ นมา อันดับสาม ประกันอัคคีภยั มีสดั ส่วนร้ อยละ 4.37 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมดของธุ
้
รกิจประกัน
วินาศภัย เติบโตลดลงร้ อยละ 1.25 เมื่อเทียบกับงวดเก้ าเดือนช่วงปี ที่ผา่ นมา และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีสดั ส่วนร้ อยละ 2.15
ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมดของธุ
้
รกิจประกันวินาศภัย เติบโตลดลงร้ อยละ 9.02 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ พบว่าเบี ้ยประกันวินาศภัยต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) คิดเป็ นร้ อยละ 1.42 และคิดเป็ นเบี ้ย
ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จานวนกว่า 3,504 บาทต่อคน เติบโตขึ ้นร้ อยละ 6.16 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
หน้ ำ 18 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เบีย้ ประกันวินาศภัยภัย จาแนกตามประเภท

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ.

เบีย้ ประกันวินาศภัยต่ อจานวนประชากรและ GDP

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ระบบสถิตทิ างทะเบียน

ธุรกิ จประกันวินาศภัยมีอัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ร้อยละ 56.74 เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยประเภทของ
ประกันภัยที่มีอตั ราค่าสินไหมทนแทนสูงสุดอันดับแรกคือ ประกันภัยรถยนต์คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 อันดับสอง ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคิด
เป็ นร้ อยละ 42.25 อันดับสาม ประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็ นร้ อยละ 32.80 และประกันอัคคีภยั คิดเป็ นร้ อยละ 14.40

หน้ ำ 19 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

อัตราค่ าสินไหมทดแทน จาแนกตามประเภท

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

เบีย้ ประกันวินาศภัยและส่ วนแบ่ งการตลาดของ SEIC และ TIC

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ.

SEIC มีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับแต่มีสว่ นแบ่งการตลาดลดลงเล็กน้ อย โดยในปี 2560 มีสว่ นแบ่งการตลาดเท่ากับ
ร้ อยละ 4.74 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม และในงวดเก้ าเดือนปี 2562 มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้ อยละ 4.27 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม สาหรับ
หน้ ำ 20 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เบี ้ยประกันภัยรับในงวดปี 2561 เติบโตขึ ้นจากปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 3.31 และเบี ้ยประกันภัยรับในงวดเก้ าเดือนปี 2562 เติบโตลดลง
จากงวดเก้ าเดือนปี 2561 ร้ อยละ 2.30
TIC มีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับและส่วนแบ่งการตลาดมากขึ ้น โดยในปี 2560 มีสว่ นแบ่งการตลาดเท่ากับร้ อยละ 1.03
ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 31 ของอุตสาหกรรม และในงวดเก้ าเดือนปี 2562 มีส่วนแบ่ง
การตลาดเท่ากับร้ อยละ 1.07 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 29 ของอุตสาหกรรม สาหรับเบี ้ย
ประกันภัยรับในงวดปี 2561 เติบโตขึ ้นจากปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 1.37 และเบี ้ยประกันภัยรับในงวดเก้ าเดือนปี 2562 เติบโตจากงวด
เก้ าเดือนปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 11.07
ภาพรวมธุรกิจลิซซิง่
ธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าระยะสัน้ (Short-term Rental) มีระยะเวลาในการให้ บริ การ
น้ อยกว่า 1 ปี และธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าระยะยาว (Long-term Rental) หรื อการให้ เช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) มี
ระยะเวลาในการให้ บริ การตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป โดยธุรกิจลีซซิ่งของ SECAP ส่วนใหญ่เป็ นการให้ เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน ศูนย์วิจยั
กสิกรไทยประมาณการว่าตลาดรถยนต์ในปี 2563 นี ้ น่าจะทรงตัวอยูร่ ะดับเดียวกับปี 2562 หรื อมีโอกาสหดตัวได้ ถึงร้ อยละ 5 หรื อ คิด
เป็ นตัวเลขยอดขาย 960,000 ถึง 1,015,000 คัน เป็ นผลจากปั จจัยกดดันที่สาคัญ คือการเข้ าควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา สาหรับยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทังปี
้ 2562 น่าจะหดตัวลงประมาณร้ อยละ 2.5
จากปี 2561
ในส่วนของธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าเพื่อการดาเนินงานมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลัก คือ กลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คล เนื่องจากช่วยลดภาระ
ทางการเงินไม่ต้องใช้ เงินลงทุนในการซื ้อรถ ทางบริ ษัทผู้เช่าไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่ อมบารุง ค่าจดทะเบียน ค่าต่อ
ภาษี รถยนต์ประจาปี เป็ นต้ น นอกเหนือจากนี ้ยังมีบริ การรถยนต์ทดแทนในกรณีที่รถยนต์เช่าไม่สามารถใช้ งานได้ ซึ่งช่วยลดความ
เสียหายของธุรกิจได้ ปั จจุบนั มีบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจการให้ เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงานจานวนมาก โดยมีตวั อย่างบริ ษัทและผล
ประกอบการ ดังตารางต่อไปนี ้
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริ ษัท
2559

2560

2561

บริ ษัท ไทยโอริ กซ์ลสี ซิ่ง จากัด (1)

3,621.08

3,870.38

4,258.00

บริ ษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

4,174.43

3,857.05

3,832.38

บริ ษัท ทรู ลีสซิ่ง จากัด

2,434.16

2,491.01

2,615.01

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)

1,459.44

2,141.91

2,675.17

บริ ษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2,002.97

2,092.39

2,081.43

บริ ษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้ นเทิล จากัด

1,621.42

1,588.64

1,441.29

บริ ษัท ไทยเร้ นท์อะคาร์ (1978) จากัด

1,349.37

1,326.01

1,058.99

บริ ษัท ไทย วี. พี. คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

942.93

944.18

985.79

บริ ษัท พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด

630.45

687.63

705.54

บริ ษัท แจแปนเร้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

235.41

244.89

223.78
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หมายเหตุ:

(1) รอบบัญชี เริ่ มวันที ่ 1 เมษายน และ สิ้ นสุดวันที ่ 31 มี นาคมของปี ถัดไป

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิ ชย์ผา่ นบริ ษัท บิ ซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากข้ อมูลรายได้ รวมของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจให้ เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงานข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทส่วนใหญ่มีรายได้
มัน่ คงสม่าเสมอ เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีรายได้ จากการทาสัญญาเช่าระยะยาวประมาณ 3 ‟ 5 ปี อีกทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ า
องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริ ษัทเอกชน ซึ่งลูกค้ าแต่ละรายมีความต้ องการในบริ การที่แตกต่างกัน บริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจนี ้
จึงเน้ นการบริ ก ารที่มี คุณภาพ สามารถตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ า และรั ก ษาฐานลูก ค้ าเดิมไว้ ได้ ภาวะการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมนี ้จึงไม่รุนแรงมากนัก นอกจากนี ้อุตสาหกรรมยังมีโอกาสเติบโตจากความต้ องการยานพาหนะเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการบางรายที่เปลีย่ นจากการซื ้อขาดมาเป็ นการเช่าเพื่อการดาเนินงาน
สาหรับภาวะอุตสาหกรรมการจาหน่ายรถยนต์ใช้ แล้ วทัว่ ประเทศในครึ่ งปี แรกของปี 2562 ยังดีและเติบโตต่อเนื่องและน่าจะ
เติบโต ประมาณร้ อยละ 5-7 ต่อมาช่วงไตรมาส 3 ตลาดเริ่ มหดตัวและร่ วงลงมาอย่างชัดเจน สาเหตุจากสภาพหนี ้ครัวเรื อนที่สงู ขึ ้น
ส่งผลให้ สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อค่อนข้ างยาก รถยนต์มือสองจึงหมุนเวียนได้ ช้าและไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ ภาพรวมของ
ปี 2562 จึงน่าจะทรงตัวและไม่เติบโตเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยปี 2561 มูลค่าการซื ้อขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ประมาณ 145,000
ล้ านบาท สาหรับปี 2563 จากปั จจัยด้ านค่าเงินบาทของไทยที่ยงั แข็งค่าแข่งขันกับคนอื่นค่อนข้ างยากยังต้ องอาศัยการท่องเที่ยว
สนับสนุน ส่วนหนี ้ครัวเรื อนยังมีให้ เห็นอยู่ ถึงแม้ วา่ ตลาดรถมือสองจะเติบโตในภาคตะวัน ออกโดยเฉพาะพื ้นที่โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรื อ EEC) แต่อยู่ในลักษณะการปั่ นกระแสให้ เกิดฟองสบู่ในภูมิภาค
เดี ย ว ส่ว นภูมิ ภาคอื่ น ที่ มี ภาคเกษตรกรรมยัง ไม่ดี ขึน้ เฉลี่ย มากถึ ง 80% ปั จ จุบัน ตลาดใหญ่ ยัง เป็ นกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล
จึงคาดการณ์ได้ ว่าตลาดรถมือสองปี 2563 จะไม่ค่อยดีนกั และน่าจะลาบาก ธุรกิจอาจจะมีสภาพฝื ดเคืองบ้ าง เพราะยังต้ องอาศัย
สินเชื่อรถยนต์อยู่ประมาณร้ อยละ 90 - 95 หากสถาบันการเงินยังมีมาตรการคุมเข้ มเรื่ องการปล่อยสินเชื่อก็จะทาให้ การเติบโตของ
ธุรกิจค่อนข้ างลาบาก
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันชีวิตของบริ ษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว กระแสเงินสดที่ได้ มาจาก
การดาเนินงานหลัก คือ รายได้ จากเบี ้ยประกันภัยรับ และรายได้ จากการลงทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 3 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว กระแสเงินสดที่ได้ มา
จากการดาเนินงานหลัก คือ รายได้ จากเบี ้ยประกันภัยรับ และรายได้ จากการลงทุน
ธุรกิจลีซซิ่งของบริ ษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 3 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว กระแสเงินสดที่ได้ มาจากการ
ดาเนินงานหลัก และการกู้ยืม
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้ อนี ้เป็ นปั จจัยความเสีย่ งที่บริ ษัท เห็นว่ามีนยั สาคัญ และอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ฐานะการเงินของบริ ษัท ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัท รวมทังอาจส่
้
งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริ ษัทในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ นอกเหนือจากความเสีย่ งที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนอาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัท ยังไม่
อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นความเสีย่ งที่บริ ษัทพิจารณาในขณะนี ้แล้ ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ซึง่ ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษัท ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ
1.

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
1.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์

ปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกในทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจทังภายในและนอกประเทศ
้
การแข่งขันในอุตสาหกรรม ทังในด้
้ านการตลาด ด้ านบุคลากร และพฤติกรรมของผู้บริ โภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ของโลกและมหันตภัยต่างๆ เหล่านี ้ เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
เพื่อลดความเสี่ยงนี ้ ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ มีการจัดทาแผนธุรกิ จและแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของแต่ละบริ ษัทอย่างรอบคอบ และคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ทังที
้ ่เกิดขึ ้นแล้ ว และ
ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นและส่งผลต่อการดาเนินงาน ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างปี ทังในสภาพเศรษฐกิ
้
จ
การเมือง รายงานสภาวะตลาด การแข่งขัน และอื่นๆ เพื่อนามาประกอบการพิ จารณาเป็ นประจา ทังนี
้ ้ เพื่อนามาปรับเปลี่ยนแผนการ
ดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป จึงทาให้ SELIC SEIC และ TIC สามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้
SELIC SEIC และ TIC ได้ ปรับปรุงระบบการทางานภายใน ได้ แก่ ขันตอนการท
้
างานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ได้ ดีขึน้ ต้ นทุนต่าลง และระบบประเมินผลที่ชัดเจน สอดคล้ องกับเป้าหมายของแต่ละบริ ษัท ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ ทาหน้ าที่สรุ ป
สถานการณ์ ของการดาเนินการ และแสดงสถานะของความสาเร็ จของแผนงาน การบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้ สามารถ
คาดการณ์ถึงความเสีย่ งที่จะเกิดได้ ทนั เวลา และสามารถหาทางป้องกัน หรื อพลิกให้ เป็ นโอกาสทางธุรกิจได้
1.2 ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัย
SELIC SEIC และ TIC ได้ มีการกาหนดอัตราเบี ้ยประกันให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยใช้ หลักสถิติ และสมมติฐานที่
เกี่ ยวกับความถี่ และความรุ นแรงของภัยที่จะเกิ ดตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานมาใช้ ในการกาหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดอัตราเบี ้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้
การดาเนินงานของบริ ษัทดังกล่าวเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการคุ้มครองความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังนัน้
SELIC SEIC และ TIC จึงได้ มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากการรับประกันภัยในด้ านต่างๆ รวมทังในด้
้ านการรับประกันภัยต่อ
โดยมีนโยบายการรับประกันภัยที่มีการทบทวนเป็ นประจาจากผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนในการดาเนินงานรับประกันภัยนัน้ ฝ่ ายรับ
ประกันภัยจะมีการประเมิน สารวจ และวิเคราะห์ภยั อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบริ ษัทที่สามารถ
ยอมรับได้ ตลอดจนการจัดทารายงานผลการดาเนินงานการรับประกันภัยเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจทานและให้
คาแนะนาในเชิงนโยบายเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างสูงสุด ตลอดจนทาให้ บริ ษัทดังกล่าวมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันกับผู้เอาประกันภัยได้ อย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรมและลดความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจานวนค่าสินไหม
ทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
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SELIC SEIC และ TIC ได้ มีการกระจายความเสีย่ งภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยที่มีทนุ เอา
ประกันภัยสูง ซึง่ การกระจายความเสีย่ งนัน้ ได้ มีการกระจายไปให้ กบั บริ ษัทรับประกันภัยต่อทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ บริ ษัทดังกล่าวได้
มีการคัดเลือก โดยเน้ นไปยังกลุ่มบริ ษัทที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อไม่ต่ากว่า A หรื อมีอตั ราส่วนเงิ นกองทุนทังหมดต่
้
อ
สินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) เป็ นไปตามมาตรฐานที่ คปภ. กาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดมหันตภัยที่มี ผ้ ปู ระสบภัยเป็ นจานวนมาก ทัง้ ในแง่จานวนเงิ นหรื อปริ มาณที่เกิ ดภัย อีกทังยั
้ งเป็ นการ
ป้องกันความเสีย่ งที่เกิดกับบริ ษัทอีกด้ วย
1.3 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการเป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน คน ระบบงาน หรื อปั จจัยต่าง ๆ ภายนอก
องค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ SELIC SEIC และ TIC และทาให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท ซึ่ง SELIC
SEIC และ TIC ได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จาเป็ นต่อลักษณะงานให้ เพียงพอ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสามารถรองรับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้
นอกจากนี ้ SELIC SEIC และ TIC ได้ จดั ทาทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละฝ่ าย สาเหตุของความเสี่ยง
ตัวชี ว้ ัดความเสี่ยง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อใช้ ในการดาเนินการป้องกันความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้
คณะกรรมการของบริ ษัทดังกล่าวยังได้ มีการจัดทานโยบายบริ หารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ต้อง
เกิดขึ ้น รวมทังมี
้ การรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสอดคล้ องไปกับกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ทังของบริ
้
ษัท และของหน่วยงานกากับต่างๆ
ในด้ านผลกระทบและความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก SELIC SEIC และ TIC มีการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ หากมีเหตุการณ์ที่อาจทาให้ ธุรกิจต้ อง
หยุดชะงัก
1.4 ความเสี่ยงด้ านช่ องทางการขาย
ความเสี่ยงด้ านช่องทางการขายเป็ นปั จจัยเสี่ยงจากการมีรายได้ หลักผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากมีการ
เปลีย่ นแปลงที่มิอาจคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันหรื อการเติบโตทางธุรกิจได้ โดยในปั จจุบนั
SELIC มีรายได้ จากเบี ้ยประกันภัยจากช่องทางธนาคารในสัดส่วนที่สงู ทังนี
้ ้ ได้ มีการบริ หารจัดการความเสีย่ ง คือ การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ จากช่องทางอื่น ๆ เช่น ช่องทางการขายผ่านตัวแทน ช่องทางขายแบบประกันกลุม่ และช่องทางการขายผ่าน
ทางโทรศัพท์ให้ เพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนา
เทคโนโลยีเข้ ามาสนับสนุนการบริ การที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ และมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน
การลงทุนของ SELIC SEIC และ TIC ดาเนินไปตามขอบเขตและข้ อกาหนดของ คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็ น
กลไกสาคัญในการบริ หารการลงทุนของบริ ษัทดังกล่าวให้ มีความรอบคอบรัดกุม
รายได้ จากการลงทุนได้ มาในรูปของดอกเบี ้ย เงินปั นผล และกาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน จะมีผลกระทบต่อรายได้ จากการ
ลงทุน โดย SELIC SEIC และ TIC มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับด้ านการบริ หารการลงทุนที่จะคอยติดตามสถานการณ์
ต่างๆ ในการประเมินความเสีย่ งและสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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คณะกรรมการบริ ษัทของ SELIC SEIC และ TIC มีการทบทวนนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การบริ หารการลงทุนมี
ความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
1.6 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะส่งผลกระทบต่อ SELIC SEIC และ TIC ในหลายด้ าน ได้ แก่
ด้ านความผันผวนของงบการเงิน
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของ SELIC SEIC และ TIC กล่าวคือ บริ ษัทดังกล่าว ต้ องมี
การปรับมูลค่าการตังส
้ ารองผลประโยชน์หรื อค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย ส่งผลให้ งบการเงินอาจมีความผันผวน ทังนี
้ ้
SELIC SEIC และ TIC ได้ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ วยการบริ หารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ด้ านผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้
SELIC SEIC และ TIC มีการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย
กล่าวคือ ในกรณี ที่อัต ราดอกเบีย้ ปรั บตัวลดลง บริ ษัทมีแนวโน้ ม ที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่การลงทุนตราสารหนี ้ภาคเอกชนที่ให้ อตั ราผลตอบแทนมากกว่ามีปริ มาณสินทรัพย์ที่ให้ ลงทุนอย่างจากัด
SELIC SEIC และ TIC จึงมีมาตรการในการพิจารณาเลือกการลงทุนทดแทนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนควบคูไ่ ปกับการบริ หารความเสี่ยงให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ประกอบกับควบคุมไม่ให้ อตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้ รับผลกระทบจากการลงทุนมากเกินไป
1.7 ความเสี่ยงด้ านการรั กษาระดับเงินกองทุนของบริษัท
SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุรกิ จประกันชี วิตและประกันวินาศภัย โดยอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึง่ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริ ษัทโดยปั จจุบนั หลักเกณฑ์คือไม่ให้ ต่ากว่าร้ อยละ 120 ทังนี
้ ้ SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ
2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจลีซซิ่ง
2.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ในช่วงที่ผ่านมามีผ้ ปู ระกอบการธุรกิจลีซซิ่งและเช่าซื ้อเกิดขึ ้นในตลาดจานวนมาก ทังที
้ ่เป็ นกิจการที่มีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสถาบัน
การเงินและกิจการที่เป็ นธุรกิจด้ านบริ การของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเงินทุนจานวนมากจากต่างประเทศ ทาให้ มีการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สูงขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดการแข่งขันด้ านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริ ษัทลดลง
อย่า งไรก็ ต าม SECAP มีการเลือ กกลุ่มลูกค้ า เป้ าหมายหลักที่ ชัดเจน คือ กลุ่ม ลูกค้ าซึ่งเป็ นบุคคลที่มี ความต้ องการใช้
ยานพาหนะ และมีศกั ยภาพในการชาระค่าเช่า ทังภาครั
้
ฐและเอกชน นอกจากนี ้ SECAP ยังได้ นาระบบคอมพิ วเตอร์ เข้ ามาเสริ ม
ประสิทธิภาพมาใช้ ในการบริ หารจัดการ เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการให้ บริ การได้ อย่างใกล้ ชิดและ
ทัว่ ถึง
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2.2 ความเสี่ยงด้ านความสามารถในการชาระค่ าเช่ า
เนื่องจากรายได้ คา่ เช่าเป็ นรายได้ หลักของการประกอบธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ารถยนต์ ดังนัน้ ความสามารถในการชาระค่า
เช่าของผู้เช่าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ กล่าวคือ หากผู้เช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าได้ หรื อชาระได้ ลา่ ช้ ากว่ากาหนด อาจส่งผลกระทบต่อสถาพ
คล่อง รายได้ และกาไรของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ SECAP ได้ มีการกรองคุณภาพ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้ า และมีกระบวนการติดตาม
ผู้เช่าอย่างรัดกุม
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
เนื่องจาก SECAP มีการกาหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ซึง่ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี ทาให้ มีรายได้ ที่
แน่นอน ในขณะที่ต้นทุนกู้ยืมของ SECAP ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กบั อัตราดอกเบี ้ยในท้ องตลาด อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนและผล
กาไรของ SECAP และบริ ษัท SECAP จึงมีการบริ หารความเสี่ยงเรื่ องการกู้ยืมให้ สอดคล้ องใน 2 ด้ าน คือ ด้ านระยะเวลา (Duration
Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้ เช่าและด้ านอัตราดอกเบี ้ย โดยการรักษา
ต้ นทุนทางการเงินให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ สว่ นต่างของอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Gap) อยูใ่ นระดับที่สามารถทากาไรและ
แข่งขันได้ โดยปกติแล้ ว ทาง SECAP จะดาเนินการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม หรื อปรับโครงสร้ างเงินกู้เพื่อให้ สอดคล้ องกับอายุ
สัญญา
2.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารมูลค่ าซาก (Residual value)
ในการประกอบธุรกิจรถยนต์ให้ เช่าในลักษณะการเช่าดาเนินงานแก่ผ้ ปู ระกอบการที่เป็ นนิติบคุ คลเป็ นหลัก โดยมีระยะเวลา
เช่าอยูร่ ะหว่าง 3 - 5 ปี ซึง่ ภายหลังจากครบกาหนดสัญญาเช่า ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่จะถูกจาหน่ายออกไป ยกเว้ นในบางกรณีที่ SECAP
มีข้อตกลงให้ ผ้ เู ช่าหรื อผู้ใช้ รถสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อรถที่เช่าได้ ซึง่ จะมีการระบุไว้ ในเงื่อนไขของสัญญา ดังนัน้ รายได้ หลักจากการประกอบ
ธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ารถยนต์ ของ SECAP ประกอบไปด้ วย รายได้ จากการให้ เช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ได้ ในแต่ละ
เดือนตลอดอายุสญ
ั ญาที่ทากับลูกค้ า และรายได้ จากการขายรถยนต์เมื่อหมดอายุสญ
ั ญา
ในการคานวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ านัน้ SECAP จะประมาณการมูลค่าซาก (Residual Value) ของ
รถยนต์ และประมาณการต้ นทุนต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นบวกด้ วยค่าบริ หารต่างๆ โดยมูลค่าซากเป็ นมูลค่ายุติธรรมในอนาคตที่คาดว่า
SECAP จะขายรถยนต์คนั ดังกล่าวได้ เมื่อหมดอายุสญ
ั ญากับลูกค้ า ทังนี
้ ้ การประมาณการมูลค่าซากนันมี
้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
โดยหาก SECAP ประมาณการมูลค่าซากต่ากว่าความเป็ นจริ ง จะทาให้ SECAP คิดต้ นทุนสูงเกินไป ส่งให้ ผลให้ คานวณค่าเช่ารถยนต์
รายเดือนกับลูกค้ าสูง ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรื อในกรณีประมาณการมูลค่าซากสูงกว่าความเป็ นจริ ง ก็จะทา
ให้ SECAP คิดต้ นทุนต่ากว่าความเป็ นจริ ง ส่งผลให้ คานวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกับลูกค้ าต่าเกินไป และสุดท้ ายอาจก่อให้ เกิดผล
ขาดทุนจากการขายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาได้ ดังนัน้ SECAP จึงมีความเสี่ยงจากการประเมินค่าซากคลาดเคลื่อนจากมูลค่าของ
รถยนต์ที่ขายได้ ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ SECAP อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ที่ผา่ นมาจาก
ประสบการณ์ในการบริ หารงานที่ยาวนาน ทาให้ SECAP สามารถบริ หารมูลค่าซากได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ SECAP มีการ
สารวจและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์มือสองในตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาวิเคราะห์แนวโน้ มของสภาวะตลาดรถยนต์
2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถขายรถยนต์ ท่ ห
ี มดอายุสัญญาเช่ า หรื อขายได้ ช้า หรื อขายได้ ในราคาต่ า

กว่ ามูลค่ าซากที่คาดการณ์ ไว้
เมื่อหมดอายุสญ
ั ญาให้ เช่ารถยนต์กบั ลูกค้ า SECAP จะรับรถยนต์ทงหมดกลั
ั้
บคืนมาเพื่อรอการขายเป็ นรถยนต์มือสองตาม
ช่องทางการจาหน่ายต่างๆ จึงทาให้ SECAP มีความเสีย่ งที่เกี่ยวเนื่องกับการขายรถยนต์ในหลายกรณี ได้ แก่
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2.5.1 SECAP มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้ ซึง่ จะทาให้ มีรถยนต์มือสองรอการขายเป็ นจานวนมาก

มีคา่ ใช้ จ่ายในการจัดเก็บ
2.5.2 ในกรณีที่ SECAP ขายรถยนต์ได้ ช้า SECAP จะมีความเสี่ยงจากการด้ อยค่าของมูลค่ารถยนต์ กล่าวคือ ราคา

ขายรถยนต์ดงั กล่าวจะมีแนวโน้ มลดลงตามเวลา
2.5.3 SECAP มีความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ ได้ ในราคาต่ากว่ามูลค่าซากที่ คาดการณ์ ไว้ ซึ่งจะก่อให้ เกิ ดผล
ขาดทุนจากการขาย และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ SECAP
ทังนี
้ ้ รถยนต์เป็ นสินทรัพย์ที่โดยทัว่ ไปแล้ วมีสภาพคล่องของการซื ้อขายค่อนข้ างสูงและมีตลาดรองรับอย่างกว้ างขวาง อีกทัง้
รถยนต์ให้ เช่าโดยส่วนใหญ่ของ SECAP เป็ นรถยนต์ยี่ห้อซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไปอย่างแพร่ หลาย จึงมีสภาพคล่องในการซื ้อขายสูง
SECAP จึงเชื่อว่าความเสีย่ งจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้ หรื อขายได้ อยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างต่า สาหรับราคารถยนต์ที่จะขายได้ นนั ้
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ สภาวะตลาดรถยนต์ในขณะนัน้ ยี่ห้อและรุ่ นรถยนต์ สภาพรถยนต์ และช่องทางการจัดจาหน่าย
ซึ่ง SECAP มีการสารวจและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์มือสองในตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาวิเคราะห์แนวโน้ มของสภาวะ
ตลาดรถยนต์
2.6 ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสัญญาเงินกู้
SECAP มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ (IBD/E Ratio) ที่รวมคานวณเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น (Shareholder
loan) รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.83 เท่า 2.80 เท่า
และ 2.81 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ SECAP มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ของ SECAP
เพื่อควบคุมดูแลให้ SECAP ไม่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ และมีการมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินเป็ นผู้
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ตา่ งๆ
2.7 ความเสี่ยงอื่นๆ
2.7.1 ความเสี่ ย งจากการที่บ ริ ษั ทมี ก ารกระจายการถื อ หุ้นรายย่ อยไม่ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ท่ ีต ลาด

หลักทรั พย์ ฯ กาหนด
การจดทะเบียนหลักทรั พย์ทางอ้ อม (Backdoor Listing) ที่ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ วในปี 2561 นัน้ บริ ษัทมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ เว้ นเพียงแต่หลักเกณฑ์ที่ระบุว่าบริ ษัท จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้ องถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
บริ ษัทได้ ขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อให้ การทารายการสาเร็ จไปได้ ด้วยดี ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนการกระจายการถือหุ้นเพื่อให้ มี
สัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดภายใน 1 ปี นับจากวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นวันแรก โดยรายละเอียดของแผนการกระจายการถือหุ้นมีดงั ต่อไปนี ้
-

กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่อาจเสนอขายหุ้นสามัญเดิม และ/หรื อ บริ ษัท จะดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อให้ บริ ษัท มีสดั ส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ครบร้ อยละ 7.00 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัท มีความตังใจ
้
ในการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ห้ ุนสามัญของบริ ษัท เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อาจเสนอขายหุ้นสามัญเดิม และ/หรื อ บริ ษัท จะดาเนินการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อให้
บริ ษัท มีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ครบร้ อยละ 15.00 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถกระจายหุ้นเพื่อให้ บริ ษัท มีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free
float) ครบร้ อยละ 15.00 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจะมีค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มที่ต้องชาระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี ้



บริ ษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้ วนเป็ นปี ที่ 1: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้ งบริ ษัท
บริ ษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้ วนเป็ นปี ที่ 2: เข้ าข่ายต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนเพิ่ม : ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ จะประกาศชื่ อต่อสาธารณะ พร้ อมแจ้ งให้ บริ ษัท เริ่ มชาระค่าธรรมเนีย มรายปี ส่วนเพิ่มในอัตรา
ค่าธรรมเนียมปี ที่ 1 ตามสัดส่วนรายย่อยที่ไม่ครบถ้ วน โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม เป็ นดังนี ้
ปี ที่เริ่มจ่ ายค่ าธรรมเนียมเป็ นปี ที่ (เท่ าของค่ าธรรมเนียมรายปี )
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4 เป็ นต้ นไป
น้ อยกว่าเท่ากับ 5%
1.0 เท่า
1.5 เท่า
2.0 เท่า
2.5 เท่า
มากกว่า 5% - 10%
1.5 เท่า
2.0 เท่า
2.5 เท่า
3.0 เท่า
มากกว่า 5% - 15%
2.0 เท่า
2.5 เท่า
3.0 เท่า
3.5 เท่า
หมายเหตุ: ประมาณการค่าธรรมเนียมรายปี ของบริ ษัทเท่ากับ 1.51 ล้ านบาทต่อปี ค านวณจากทุนชาระแล้ วเท่า กับ 7,536.40
ล้ านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.02% ต่อปี ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
จานวน Free float ที่ขาด (%)

ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจผ่อนผันการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนเพิ่ม สาหรับ
1) บริ ษัทที่ได้ จดั ทาแผนการแก้ ไข Free Float ที่มีมาตรการและกรอบเวลาดาเนินการที่ชดั เจน หรื อ
2) บริ ษัทอยูร่ ะหว่างรอผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ ไข Free Float


บริ ษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้ วนตังแต่
้ ปีที่ 3 ขึ ้นไป ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนเพิ่ม : ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อต่อสาธารณะ พร้ อมแจ้ งให้ บริ ษัทชาระค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนเพิ่ม ตามสัดส่วนราย
ย่อยที่ขาดและจานวนปี ที่ขาดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดจนกว่าบริ ษัทจะแก้ ไข Free Float ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทที่มี Free Float ไม่ครบถ้ วนตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป จะต้ องนาส่งรายงานความคืบหน้ าในการแก้ ไข
Free Float ทุก 6 เดือนนับจากวันครบกาหนดนาส่งรายงานจนกว่าบริ ษัทจดทะเบียนจะมีคณ
ุ สมบัติ Free Float
ครบถ้ วน

2.7.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสีย่ งที่ไม่เคยปรากฏขึ ้นหรื อบริ ษัทไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็ นความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการ
ทัง้ ในเชิ งโอกาสการเกิ ดและความรุ นแรงในการเกิ ด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยสิ่งแวดล้ อม เช่ น
การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทาให้ ธุรกิจพบกับความท้ าทาย
เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล (Regulator) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่มี
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แนวโน้ มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เช่น รถยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicle) ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ าด้ วยกัน (Internet of Things) เทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Insure Tech) และการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผู้บริ โภคไปจากเดิม และช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้ ความถี่ และความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที่
เพิ่มขึ ้น จากภัยพิบตั ิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) จากปั จจัยความเสี่ยงภายนอก
เหล่านี ้ บริ ษัทได้ ตระหนักและเชื่อมโยงการบริ หารความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่ เข้ ากับการวางกลยุทธ์ของบริ ษัท
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์สนิ หลักถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตังและ
้
เครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี (ล้ านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
2,376.43
2,638.55 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
607.14
598.15 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
77.03

78.46 โปรดดูรายละเอียดใน 1.1
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
253.46 โปรดดูรายละเอียดใน 1.2
ยานพาหนะ
12,622.63 โปรดดูรายละเอียดใน 1.2
สินทรัพย์ที่มีไว้ ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่าดาเนินงาน
0.16 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
16,191.40

237.79

สินทรัพย์ที่มีไว้ ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่าดาเนินงาน

11,885.27

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวม

1.19
15,184.85

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
โปรดดูรายละเอียดใน 1.1
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
โปรดดูรายละเอียดใน 1.2
ยานพาหนะ
โปรดดูรายละเอียดใน 1.2
สินทรัพย์ที่มีไว้ ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ปลอดภาระผูกพัน

ทรัพย์สนิ ถาวรของบริ ษัทมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ที่ดิน
ที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562
1,759.33
2,021.45 เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระผูกพัน

ถนนสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ

ใช้ เป็ นทีต่ งอาคาร
ั้
สานักงานใหญ่และ
อาคารจอดรถ

สานักงานสาขาประกัน
ชีวิตและประกันภัย
ทัว่ ประเทศ

ใช้ เป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงาน
สาขาประกันชีวิต
และประกันภัย

471.30

471.30

ตาบลบางพลีใหญ่

ใช้ เป็ นทีต่ งอาคาร
ั้

122.70

122.70
หน้ ำ 30 ของจำนวน 129 หน้ ำ
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วัตถุประสงค์
การถือครอง

ที่ตงั ้

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

สานักงานและที่จอด
รถสาหรับรถยนต์ให้
เช่าของกิจการ

18/27-28 ถนนสุขมุ วิท
ตาบลเนินพระ อาเภอ
เมือง
จังหวัดระยอง
21000
355/15-16 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

ใช้ เป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงาน
สาขาประกันภัย

12.08

12.08 เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระผูกพัน

ใช้ เป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงาน
สาขาประกันภัย

11.02

11.02

2,376.43

2,638.55

รวม


อาคาร
ที่ตงั ้

ถนนสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ
สานักงานสาขาประกันชีวิตและ
ประกันภัยทัว่ ประเทศ ทังหมด
้
56
แห่ง และอาคารอื่นๆ

วัตถุประสงค์ การถือครอง
อาคารสานักงานใหญ่และ
อาคารจอดรถ
อาคารสานักงานสาขาประกัน
ชีวิตและประกันภัย
รวม



มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
ภาระ
ผูกพัน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
461.88
370.40 เจ้ าของ
ปลอดภาระ
กรรมสิทธิ์ ผูกพัน
145.26
227.75

607.14

598.15

เครื่องตกแต่ งและอุปกรณ์ สานักงาน

ประเภททรัพย์ สนิ
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์ การถือครอง
เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
ภาระ
ผูกพัน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
75.64
77.88
เจ้ าของ
ปลอดภาระ
กรรมสิทธิ์ ผูกพัน
1.39
0.59 สินทรัพย์ตาม
สัญญาเช่า
การเงิน
หน้ ำ 31 ของจำนวน 129 หน้ ำ
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ประเภททรัพย์ สนิ

วัตถุประสงค์ การถือครอง
รวม

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
77.03
78.46

ภาระ
ผูกพัน

1.2 สัญญาเช่ าและบริการระยะยาว


สินทรัพย์ ท่ มี ีไว้ ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน

ประเภททรัพย์ สนิ

วัตถุประสงค์ การถือครอง

สินทรัพย์ที่มีไว้ ให้ เช่าตามสัญญา สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน
เช่าดาเนินงาน

สินทรัพย์ที่มีไว้ ให้ เช่าตามสัญญา สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน
เช่าดาเนินงาน
รวม


มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
ภาระ
ผูกพัน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
11,478.93
12,054.06 เป็ นเจ้ าของ บางส่วน
กรรมสิทธิ์ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื
ระยะยาวกับ
สถาบัน
การเงิน
406.34
568.57 ภายใต้
ภายใต้
สัญญาเช่า สัญญาเช่า
การเงิน
การเงิน
11,885.27
12,622.63

ยานพาหนะ

ประเภททรัพย์ สนิ

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ยานพาหนะ

สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน

ยานพาหนะ

สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน

รวม

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
ภาระ
ผูกพัน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
237.79
250.48 เจ้ าของ
ปลอดภาระ
กรรมสิทธิ์ ผูกพัน
2.98 สินทรัพย์ตาม
สัญญาเช่า
การเงิน
237.79
253.46

หน้ ำ 32 ของจำนวน 129 หน้ ำ
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สินทรัพย์ ระหว่ างติดตัง้

ประเภททรัพย์ สนิ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้

วัตถุประสงค์ การถือครอง
เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
รวม

1.3


มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
ภาระ
ผูกพัน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
1.19
0.16 เจ้ าของ
ปลอดภาระ
กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
1.19
0.16

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภททรัพย์ สนิ

วัตถุประสงค์ การถือครอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่าง
พัฒนา

เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
รวม

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ลักษณะ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม กรรมสิทธิ์
2561
2562
293.28
302.12 เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์
127.21
108.23 เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์
420.49
410.35

ภาระ
ผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน

ในการดาเนินธุรกิจบริ ษัทมีการจัดทาตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ ากับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2561 ดังนี ้
เครื่องหมายการค้ า
สาหรับบริษัท
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
โดยบริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด ขอใช้ ร่วม

หน้ ำ 33 ของจำนวน 129 หน้ ำ
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การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ความหมายของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
คาว่า “บริษัทย่ อย” หมายถึง
(1) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บริ ษัทมีอานาจควบคุมกิจการ
(2) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บริ ษัทย่อยตาม (1) มีอานาจควบคุมกิจการ
(3) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่อยู่ภายใต้ อานาจควบคุมกิจการต่อเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการอยู่ภายใต้
อานาจควบคุมกิจการของบริ ษัทย่อยตาม (2)
คาว่า “บริ ษัทร่ วม” หมายถึง บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยมีอานาจในการมีสว่ นร่ วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือ
เป็ นบริ ษัทย่อยหรื อกิจการร่วมค้ า
ในกรณีที่บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้ อมรวมกันตังแต่
้ ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของ
จานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยมีอานาจในการมีสว่ นร่ วมตัดสินใจ เว้ นแต่จะพิสจู น์ให้ เห็น
เป็ นอย่างอื่น
คาว่า “บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายถึง บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จโดยการถื อหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องและใช้ บงั คับในขณะนัน้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้ เคียง หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คง และ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพ
การเติ บ โตหรื อสามารถต่อ ยอดทางธุ ร กิ จ หรื อ เป็ นประโยชน์ ต่อ ธุร กิ จของบริ ษั ท ซึ่ง สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ ดี ใ นการลงทุน
โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปั จจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์
การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ และ/หรื อการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ในการขออนุมตั ิการลงทุนจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มิได้ มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกวา่ ร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรื อที่ อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
อย่างมีนยั สาคัญและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SEG

เลขทะเบียนบริ ษัท

0107561000285

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding company)

กลุม่ อุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ

ประกันภัยและประกันชีวติ

ทุนจดทะเบียน

7,536,401,860 บาท

แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ

752,097,832 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

7,520,978,320 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ

752,097,832 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท

เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

0 2631 1311

เว็บไซต์

www.segroup.co.th

ข้ อมูลนายทะเบียน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาอื่น ๆ
นายทะเบียน - หุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

นายโชคชัย งามวุฒิกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรื อ
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรื อ
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ 540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ

ไม่มี
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
(1) บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (SELIC)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(2)

บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) (SEIC)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(3)

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประกันวินาศภัย
97.33%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ จี ถึงชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
500,000,000 บาท
500,000,000 บาท

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (TIC)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(4)

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
99.97%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
2,200,000,000 บาท
2,200,000,000 บาท

บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประกันวินาศภัย
93.44%
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
235,000,000 บาท
235,000,000 บาท

บริษัท อาคเนย์ แคปปิ ตอล จากัด (SECAP)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ การรถเช่าเพื่อธุรกิจ และธุรกิจให้ สนิ เชื่อ
100.00%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
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(5)

บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จากัด (SBL)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(6)

บริษัท สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จากัด (SBC)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(7)

บริ ษัท สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จากัด
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ ก้ ยู ืมเงินทุนสาหรับบริ ษัทในเครื อ
100.00%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด (CCL)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(8)

บริ ษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จากัด
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ เช่ารถยนต์และให้ บริ การสินเชื่อ
100.00%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท

บริ ษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การที่จอดรถยนต์แก่ RDD
100.00%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
180,000,000 บาท
180,000,000 บาท

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์ เซอรี่ จากัด (SEAD)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
ให้ บริ การเกี่ยวกับงานปรึกษาด้ านการลงทุน
100.00%
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
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(9)

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ ด จากัด (TCC Card)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท ทีซีซี พริ วิเลจ การ์ ด จากัด
ประกอบกิจการทาการตลาดให้ บริ การซื ้อสินค้ าผ่านบัตรเครดิตในกลุม่ บริ ษัท
99.98%
1 อาคารเอ็ มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
100,000 บาท
100,000 บาท

(10) บริษัท ศูนย์ วิชาการอาคเนย์ จากัด (SEA)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
ประกอบกิจการบริ การสถานฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานของลูกจ้ าง ของ
บริ ษัทในเครื อ
100.00%
184 ชัน้ 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
1,000,000 บาท
250,000 บาท

(11) SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEA PTE)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD.
ดาเนินธุรกิจบริ การที่ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
100.00%
438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958)
1 ดอลลาร์ สิงคโปร์
1 ดอลลาร์ สิงคโปร์

(12) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด (RDD)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด
ขายและให้ เช่ารถยนต์มือสองสภาพดี
100.00%
71/1 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารั ก ษ์ ตาบลบางพลีใ หญ่ อ าเภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการ 10540
1,000,000 บาท
250,000 บาท
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(13) บริษัท เอส โซฟิ น จากัด (S Sofin)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท เอส โซฟิ น จากัด
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการทาประกันภัย
100.00%
184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
100,000 บาท
100,000 บาท

(14) บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จากัด (ASH)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จากัด
ให้ เช่าพื ้นที่ในอาคารสานักงาน ให้ กบั บริ ษัททัว่ ไป และบริ ษัทในเครื ออาคเนย์
100.00%
184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
5,522,500 บาท
5,522,500 บาท

(15) บริษัท แคปปิ ตอล เซอร์ วิส โฮลดิง้ จากัด (CSH)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
(16)

บริ ษัท แคปปิ ตอล เซอร์ วิส โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัทดาเนินธุรกิจเป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้งลงทุนในบริ ษัท บิ๊กซี เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทร่วมทุน ดาเนินธุรกิจโบรคเกอร์ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
100.00%
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
100,000 บาท
100,000 บาท

บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (SEP)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

บริ ษัท อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ให้ เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ให้ เช่าอาคารพื ้นที่สานักงาน
รวมถึงสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ
100.00%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
1. หุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ ชื่อ “SEG” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีห้ นุ สามัญ
จานวนทังสิ
้ ้น 752,097,832 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
„ ทุนจดทะเบียน 7,536,401,860 บาท
„ ทุนชาระแล้ ว 7,520,978,320 บาท
2. บริ ษัทไม่มีห้ นุ บุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรกของบริ ษัท ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
ลาดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
UBS AG SINGAPORE BRANCH
DBS BANK LTD
บริ ษัท อาคเนย์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
สานักงานพระคลังข้ างที่
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
บริ ษัท เพรสทีจ 2015 จากัด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอธิป ศักดิ์สทุ ธยาคม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

10

ผู้ถอื หุ้นแบ่ งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าว

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

281,103,971
281,103,971
144,737,144
22,004,400
15,962,860
765,672
648,894
613,200
327,783

37.38
37.38
19.24
2.93
2.12
0.10
0.09
0.08

300,000
747,567,895
4,529,937
752,097,832

0.04
0.04
99.40
0.60
100.00

จานวนหุ้น
(หุ้น)
585,354,088
166,743,744

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
77.83
22.17

2. ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นใน
อนาคต
- ไม่มี ‟
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษัท ภายหลังการหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการจัดสรรเงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทในแต่ละปี แต่จะต้ องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด
การสารองเงินไว้ เพื่อบริ หารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้ เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริ ษัท เงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน การได้ รับความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจ และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงิ นปั นผล บริ ษัทจะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรื อประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทอาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างการได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่ นนันได้
้ และให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยนันจะอยู
้
่ภายใต้ อานาจการพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัท โดยบริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทย่อย ภายหลังการหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการจัดสรรเงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทในแต่ละปี และจะต้ องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ หรื อดาเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย
เฉพาะ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎหรื อระเบียบข้ อบังคับของผู้กากับดูแลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัท
เห็นสมควร โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริ ษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว การสารองเงินไว้ เพื่อบริ หาร
กิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้ เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัทย่อย
เงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทย่อย
อย่างมีนยั สาคัญ โดยการพิจารณาจะคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริ ษัทย่อย
มีการจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทจะทาการรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมคราว
ถัดไป
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8.โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถแสดงได้ ดงั แผนผังต่อไปนี ้

/

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 12 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่
4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

5. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
29 มิถนุ ายน 2561
29 มิถนุ ายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
29 มิถนุ ายน 2561

29 มิถนุ ายน 2561
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รายชื่อ
6. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
7. นายสมชัย สัจจพงษ์

8. นายอภิชยั บุญธีรวร

9. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
10. นางกุลภัทรา สิโรดม

11. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
12. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

29 มิถนุ ายน 2561

11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท คือ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี คุณหญิ งวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายสมชัย สัจจพงษ์ นายอภิชยั บุญธีรวร กรรมการสองใน
แปดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. นางกุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 มีนาคม 2562
2. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
กรรมการตรวจสอบ
11 กรกฎาคม 2561
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ
11 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ: นางกุลภัทรา สิโรดม และนายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน

โดยมีนายวิชาญ อัศวรังสี หัวหน้ าสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
ประธานกรรมการบริ หาร
11 กรกฎาคม 2561
2. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
กรรมการบริ หาร
11 กรกฎาคม 2561
3. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการบริ หาร
11 กรกฎาคม 2561
4. นายอภิชยั บุญธีรวร
กรรมการบริ หาร
11 กรกฎาคม 2561
โดยมีนางสาววิริณฐ์ เจริ ญวัย ผู้ชว่ ยผู้จดั การ สานักเลขานุการบริษัท ทาหน้ าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
9 สิงหาคม 2562
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
9 สิงหาคม 2562
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
9 สิงหาคม 2562
โดยมีนายอมริ นทร์ โพธิ์เย็น ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9 สิงหาคม 2562
2. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9 สิงหาคม 2562
3. นายอภิชยั บุญธีรวร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9 สิงหาคม 2562
โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
9 สิงหาคม 2562
2. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
9 สิงหาคม 2562
3. นางกุลภัทรา สิโรดม
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
9 สิงหาคม 2562
4. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
9 สิงหาคม 2562
โดยมีนางสาววิริณฐ์ เจริ ญวัย ผู้ช่วยผู้จดั การ สานักเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
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ตารางการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยในปี 2562
รายชื่อกรรมการ

นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชยั บุญธีรวร
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นางกุลภัทรา สิโรดม1
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

การประชุมในปี 2562
คณะกรรมการ
บริ ษัท
รวม 10 ครัง้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 11 ครัง้

คณะกรรมการ
บริ หาร
รวม 8 ครัง้

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง
รวม - ครัง้ 2

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
รวม ‟ ครัง้ 3

คณะกรรมการ
กากับดูแล
บรรษัทภิบาล
รวม ‟ ครัง้ 4

10/10
7/10
10/10
10/10
10/10
6/10
10/10
10/10
9/10
10/10
10/10
9/10

2/2
9/9
11/11
11/11

8/8
8/8
8/8
8/8
-

-

-

-

หมายเหตุ : 1นางกุลภัทรา สิโรดม ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานประกรรมการตรวจสอบ แทนพลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
2
กรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562 ไม่มีการจัดประชุม
3
กรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562
ไม่มีการจัดประชุม
4
กรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลบรรษัทภิบาล ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562 ไม่มีการจัด
ประชุม

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นางสาวรุ้งทอง จินตนามาลากิจ
นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นางสาวฟ้ า มหะนาวานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์ เมชัน่
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

หมายเหตุ (1) ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และปริญญาตรี BBA (Accounting) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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(2) ผู้ที่ ได้ รับมอบหมายให้ รับ ผิ ด ชอบในการควบคุมดูแ ลการท าบัญชี คื อ นางพชร อัมพรไพศาลกิ จ ผู้ช่ว ยผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญ ชี
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ และปริ ญ ญาตรี สาขาบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการบริษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
และ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบในนามของบริ ษัท
หรื อคณะกรรมการบริ ษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาว
สุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อานวยการ สานักเลขานุการบริ ษัท ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท โดยได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตรพื ้นฐานเลขานุการ
บริ ษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท (Advances for Corporate
Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นและเกี่ ยวข้ องต่อการปฏิบัติหน้ าที่
เลขานุการบริ ษัท เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี โดยมีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบสา หรับ
เลขานุการบริ ษัท ดังนี ้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อทาหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. ให้ ข้อมูลและคาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ข้ อกาหนด
กฎระเบียบ และข้ อบังคับของบริ ษัท และติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ข้ อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการและผู้บริ หาร
2. ติด ตามและดูแลให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูลและรายงานสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ องตามระเบี ย บ ประกาศ และข้ อ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3. สรุ ปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หารของบริ ษัท
และของคู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบคุ คลที่กรรมการ ผู้จดั การ และ
ผู้บริ หาร คูส่ มรสหรื อผู้ที่อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หารดังกล่าวเป็ น
ผู้ถือหุ้นเกินร้ อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ
เป็ นประจาทุก 6 เดือน
4. ติดตามและดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และ
ข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) ทะเบียนผู้ถือหุ้น
(ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
(ง) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(จ) รายงานประจาปี ของบริ ษัท
6. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย และหนังสือรับรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร พร้ อมทังจั
้ ดส่ง
สาเนาให้ แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
หน้ ำ 48 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
7. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทัง้ ผลักดันให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิ จการที่ดี ดูแลกิ จกรรมของ
คณะกรรมการบริ ษัท และการดาเนินการอื่นใดให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด และ/หรื อตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. แนวทางการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ดูแลให้ กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1.2 ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ
จานวนค่าตอบแทนของกรรมการ
1.3 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
1.4 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้ องพิจารณาให้
สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ ความตังใจของกรรมการบริ
้
ษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริ ษัท ตลาด และ
คู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้
2. ประเภทค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย 2 ส่วน
2.1 ค่าเบี ้ยประชุม เพื่อสะท้ อนการทางานของกรรมการบริ ษัท และเพื่อจูงใจให้ กรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการเข้ า
ประชุมอย่างสม่าเสมอ
2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินรางวัล (ถ้ ามี) และประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริ หาร เป็ นต้ น
3. วิธีการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
3.1 ค่าเบี ้ยประชุม ให้ จ่ายเป็ นรายไตรมาสทุกไตรมาสสาหรับกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย
3.2 ค่าเบี ้ยประชุม ให้ จ่ายกับกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่านที่เข้ าร่วมการประชุม
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริ ษัท อาจมีการแต่งตังเพิ
้ ่มเติมในอนาคต เป็ นจานวนไม่เกิน
6,000,000 บาท โดยให้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป และให้ มีผลเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี
จนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี มติเป็ นอย่างอื่ น และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการจัด สรรและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยภายในวงเงิ น ดังกล่า ว เช่น การกาหนดค่า ตอบแทนรายเดื อน หรื อการกาหนดเบี ย้ ประชุม
ตามความเหมาะสมและจาเป็ นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม แต่เฉพาะค่าเบี ้ยประชุมกรรมการเป็ นดังนี ้
หน้ ำ 49 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาทต่ อครัง้ การประชุม)

ตาแหน่ ง

1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 ประธานกรรมการ
70,000
1.2 กรรมการ
40,000
2. คณะกรรมการชุดย่ อย* (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2.1 ประธานกรรมการ
50,000
2.2 กรรมการ
40,000
หมายเหตุ: * รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริ ษัทอาจมีการแต่งตังเพิ
้ ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2562
รายชื่อ
1. นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่
4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

5. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์

6. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
7. นายสมชัย สัจจพงษ์

8. นายอภิชยั บุญธีรวร

9. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
10. นางกุลภัทรา สิโรดม

11. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ

ค่ าเบีย้ ประชุม ปี 2562
(บาท/คน/ปี )
ไม่รับค่าตอบแทน
ไม่รับค่าตอบแทน
500,000
400,000

400,000

240,000
400,000

400,000

460,000
850,000

840,000
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รายชื่อ
12. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม ปี 2562
(บาท/คน/ปี )
800,000

(2) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในการกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. แนวทางการพิจารณาค่ าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1.1 ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้ พิจารณาจากภาระหน้ าที่และขอบเขตความรั บผิดชอบ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท
2. ประเภทค่ าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจา
2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินรางวัล (ถ้ ามี) ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริ หาร และอื่นๆ
3. วิธีการจ่ ายค่ าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
3.1 ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้ พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ
3.2 ประธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริ ห าร ในฐานะที่ เ ป็ นกรรมการของบริ ษัท ให้ มีสิท ธิ รับ ค่า ตอบแทนกรรมการที่ เ ป็ นค่า เบี ย้
ประชุมด้ วย
ในปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารรวม 6 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารที่ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทด้ วยจานวน 2 ท่าน โดยบริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้บริ หารของบริ ษัทดังนี ้
ประเภทค่ าตอบแทน
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
เงินเดือนและโบนัส
6
25,523,700
รวม
6
25,523,700
2. ค่ าตอบแทนอื่น
(1) ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดค่าตอบแทนอื่นให้ แก่กรรมการ ได้ แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร เป็ นต้ น
(2) ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ แก่ผ้ บู ริ หาร ได้ แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริ หาร ประกันสุขภาพกลุม่
และประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ เป็ นต้ น
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ตารางเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัทของกรรมการและผู้บริ หาร
ที่

รายชื่อ

1 นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
คูส่ มรส คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2 คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
คูส่ มรส นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่
คูส่ มรส นางอลิสา ภูช่ อุม่
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4 นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
คูส่ มรส นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5 นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
คูส่ มรส นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
คูส่ มรส นางปภัชญา สิริวฒ
ั นภักดี
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายสมชัย สัจจพงศ์
คูส่ มรส นางธิดารักษ์ สัจจพงษ์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8 นายอภิชยั บุญธีรวร
คูส่ มรส นางนารี บุญธีรวร
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9 พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
คูส่ มรส นางสุดาวดี มงคลหัตถี
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10 นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
คูส่ มรส นางขนิษฐา พิบลู ย์เกษตรกิจ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11 นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
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เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ /ลดลง (หุ้น)
281,103,971
281,103,971
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ที่

12

13

14

15

16

รายชื่อ
คูส่ มรส นางนันทา อินทรลักษณ์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางกุลภัทรา สิโรดม
คูส่ มรส นายรอม หิรัญพฤกษ์
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวรุ้งทอง จินตนามาลากิจ
คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
คูส่ มรส นางปุณรดา บุตรากาศ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวฟ้ า มหะนาวานนท์
คูส่ มรส นายนิคม จันคง
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้นสามัญที่ถอื (หุ้น)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
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เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ /ลดลง (หุ้น)
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หมายเหตุ : นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี เข้ าถือหุ้นบริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
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นโยบายการบริหารงานด้ านทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรในการเป็ นกลไกสาคัญที่ขบั เคลื่อนและนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จและการ
เติบโตที่ยงั่ ยืน ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจที่วางไว้ บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลขึ ้น
โดยจัดวางระบบและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ มีความชัดเจน ความโปร่งใส ความยุติธรรม และมีความเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันทังองค์
้ กร
นโยบายการบริ หารงานด้ านทรัพยากรบุคคลฉบับนี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ในที่ประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกคนมีหน้ าที่ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบและแนว
ทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท
บริ ษัทกาหนดให้ บคุ ลากรมีหน้ าที่ที่จะต้ องยึดถือตามสิง่ ดังต่อไปนี ้
 ค่านิยมของบริ ษัท (Core Values)
 ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)
 ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริ หารและพนักงาน
 ระเบียบข้ อบังคับในการทางานของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิงานด้ วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น
ทุม่ เทให้ เกิดผลสาเร็ จของงาน
บริ ษัทยึดถือระบบคุณธรรมที่พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็ นสาคัญ ดังนันความก้
้
าวหน้ าในสายอาชีพ
ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ จะขึ ้นอยูก่ บั สิง่ ดังต่อไปนี ้
 คุณภาพและผลสาเร็ จของงาน
 ความรู้ความสามารถ
 ทัศนคติและศักยภาพของพนักงาน สอดคล้ องกับความต้ องการของบริ ษัท
บริ ษัทส่งเสริ มการสร้ างและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ บคุ ลากรของบริ ษัทมีความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต มีโอกาสก้ าวหน้ าตามสายวิชาชีพ (Career Opportunity) มีการพัฒนาภาวะ
ผู้นาให้ กบั พนักงานทุกระดับ ตลอดจน มีแนวทางที่จะส่งเสริ มและพัฒนาผู้มีศกั ยภาพโดดเด่นอย่างเป็ นระบบ (Talent Management)
มีการจัดทาแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ บุคลากรสามารถที่จะเติบโตไปกับองค์กร
ภายใต้ คา่ นิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มงุ่ เน้ นการเสริ มสร้ างสปิ ริ ตที่มุ่งมัน่ สูค่ วามสาเร็ จอย่างไร้ ขีดจากัด เพื่อส่งมอบผลงานและบริ การ
ที่เป็ นเลิศอย่างมืออาชีพตรงใจลูกค้ า
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการสร้ างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ด้ วยการสารวจความ
คิดเห็นของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และบริ หารจัดการปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้ บคุ ลากรของบริ ษัทอยู่ดีมีสขุ ซึ่ง
นอกจากจะเป็ นการรักษาบุคลากรที่เป็ นคนเก่ง คนดี มีคณ
ุ ภาพ ให้ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรแล้ ว ยังเป็ นการ
สร้ างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี (Employer Branding) ต่อสายตาคนภายนอกให้ มีความสนใจมาร่ วมงานกับบริ ษัทอีกด้ วย (Employer of
Choice)
1. นโยบายด้ านการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและการดูแลบุคลากรใหม่
(Talent Acquisition and Onboarding)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ตลอดจน ประสบการณ์ในการทางานที่ตรง
ตามความต้ องการขององค์กรเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นสาหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่ต้องพัฒนา
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ขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรไปพร้ อม ๆ กับการเปลีย่ นผ่านสูโ่ ลกดิจิทลั ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั และเข้ าถึงผู้สมัคร
เจนเนอเรชัน่ ใหม่ๆ (Millennials) ที่มีคณ
ุ ลักษณะ วิธีการสื่อสาร มีเป้าหมายและการใช้ ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรชั่นก่อนๆ
การปรับปรุงกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกให้ รวดเร็ ว เชื่อถือได้
ภายใต้ หลักเกณฑ์ของบริ ษัท บริ ษัทจะจ้ างและบรรจุพนักงานตามความจาเป็ นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่
จะได้ รับการจ้ างและบรรจุต้องผ่านการพิจารณาดังนี ้
 คุณวุฒิ
 ประสบการณ์
 มีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
 มีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
ในขันตอนการคั
้
ดเลือก บริ ษัทมีการนาเครื่ องมือคัดกรองผู้สมัครที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ อาทิ แบบประเมินค่านิยมองค์กร
แบบทดสอบความรู้ และทักษะด้ านวิชาชีพ เทคนิคการสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : BEI) การแนะนา
ผู้สมัครจากพนักงานในองค์กร (Employee Referral) ซึง่ เป็ นแหล่งข้ อมูลที่สามารถอ้ างอิงได้
เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกและจ้ างงาน พนักงานใหม่ของบริ ษัททุกคนจะต้ องเข้ ารับการปฐมนิเทศ (Onboarding
Program) ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ พนักงานได้ ร้ ูจกั บริ ษัท รู้จกั ธุรกิจในกลุม่ บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) และ
กลุม่ ทีซีซี และรู้ จกั วิถีการทางานร่ วมกันแบบเครื อไทย โฮลดิ ้งส์ (TGH Corporate Culture & Core Values) รวมไปถึง ได้ ความรู้
เบื ้องต้ นในสินค้ าและบริ การทังประกั
้
นภัย ประกันชีวิต และการบริ การทางการเงินอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษัท ( Product Knowledges)
กฎหมาย ข้ อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องรู้เพื่อปฏิบตั ิตามกรอบการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้ อบังคับการทางาน สวัสดิการ ผลประโยชน์
ต่าง ๆ ของพนักงาน แนวทางในการบริ หารจัดการและพัฒนาพนักงาน (My Career Pathway) ให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้ างผลงานที่เป็ นเลิศ มีศกั ยภาพที่พร้ อมจะเติบโตไปกับบริ ษัทตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจองค์กรที่วางไว้
2. นโยบายด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
(Compensation and Benefits)
บริ ษัทมีนโยบายในบริ หารค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณาถึง
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้ าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน อัตราค่าจ้ างแรงงานของตลาด โดยคานึงถึงจุดอ้ างอิง
ที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทตามสภาวะการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป สภาวะการครองชีพ ประกอบกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาดอันมีลกั ษณะทางธุรกิจที่คล้ างคลึงกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีสวัสดิการให้ กบั พนักงานเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้ อมใ น
การทางานที่มีความสุข (Live a Happy Life) มีชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริ มสร้ างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี การ
ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ และส่วนลดของสินค้ าและบริ การต่าง ๆ ทังของกลุ
้
่มบริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี
นอกเหนือไปจากการให้ ความคุ้มครองสวัสดิการหลักกับพนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาฟั น การตรวจ
สุขภาพประจาปี การประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
3. นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่ น
(Talent and People Capability Development)
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการเรี ยนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถ หรื อสมรรถนะ
(Competency Development) ที่สอดคล้ องกับหน้ าที่รับผิดชอบและเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
ของงานที่ได้ กาหนดไว้ (Technical Proficiency) อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ มีการวางแผนและพัฒนาความก้ าวหน้ าในสายวิชาชีพ (Career
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Planning and Development) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เทคนิควิธีในการทางาน วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ พนักงานได้ พฒ
ั นา
ศักยภาพที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมสัมมนาภายในองค์กร การจัดส่งพนักงาน
ไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูง านกับ สถาบันภายนอกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ ทุน การศึกษา
(Scholarship) แก่พนักงานในสาขาวิชาชีพที่เป็ นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านซึง่ จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
นอกจากนี ้ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ในระดับองค์กรให้ แข็งแกร่ ง (Knowledge Management) บริ ษัทยังสนับสนุนให้ มีการ
แลกเปลีย่ นและเรี ยนรู้ระหว่างกันในองค์กร ผ่านแคมเปญหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing) มีการสอนงาน (Coaching)
การจัดตังชุ
้ มชนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน (Community of Practice : COP) โดยใช้ ประโยชน์จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการ
อานวยความสะดวกให้ พนักงานมีแหล่งความรู้ที่สามารถเข้ าถึงและพัฒนาตัวเองได้ ง่าย
TGH Competency Model

บริ ษัทจาแนกการพัฒนาบุคลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์ กร (Core Competency) เป็ นการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กร
จาเป็ นต้ องมีเหมือนๆ กัน เป็ นความสามารถ (Ability) ที่ทาให้ บริ ษัทแตกต่างอย่างโดดเด่น ทังในแง่
้
การตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า และการแข่งขันได้ ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือเป็ นพื ้นฐานที่จะนาองค์กรไปสูว่ ิสยั ทัศน์ที่กาหนดไว้
2. การพัฒนาสมรรถนะหลักของธุรกิจประกันและการเงิน (Core Insurance and Financial Competency) เป็ นการให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับการทาธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และการเงิน รวมไปถึง กฎหมาย ข้ อบังคับต่าง ๆ ซึ่งพนักงานทุกคน
จะต้ องเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจเพื่อนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานต่อไป
3. การพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที่หรื อตามลักษณะงาน (Functional / Technical Competency) เป็ นการพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่บคุ ลากรจาเป็ นต้ องมีเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สมรรถนะประเภทนี ้จะสะท้ อน
ถึงระดับความสามารถที่บคุ ลากรต้ องมีก่อนที่จะได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
4. การพัฒนาสมรรถนะด้ านการบริ หารและการจัดการทัว่ ไป (Professional / Management Competency) การพัฒนาความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะด้ านการบริ หารและการจัดการทัว่ ไปที่จาเป็ นสาหรับพนักงานที่มีหน้ าที่ในระดับจัดการ หรื อเป็ นพนักงานทัว่ ไปที่
ต้ องใช้ ความรู้และทักษะดังกล่าวในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายวางไว้
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5. การพัฒนาสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา (Leadership Competency) การสร้ างและพัฒนาภาวะผู้นาให้ แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร
ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณลักษณะทัว่ ไปของผู้นาแล้ ว การเป็ นผู้นาแบบบุคลากรของบริ ษัท (TGH Leadership Model) จะต้ องมี
คุณลักษณะที่เป็ น DNA ขององค์กร เป็ นผู้นาที่มีเอกลักษณ์และสามารถทาให้ องค์กรนันมี
้ ความแตกต่างจากองค์กรอื่น
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ มี ก ารพัฒ นาผู้มี ศัก ยภาพโดดเด่ น (Talent Management) โดยเน้ น การค้ น หาและพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองร่ วมกับหัวหน้ างานโดยใช้ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งนอกจากพนักงานจะ
สามารถวางแผนและบริ หารจัดการเวลาในการพัฒนาตัวเองได้ ในแบบที่ต้องการแล้ ว การใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน
(Blended Learning) 70 : 20 : 10 ยังทาให้ การเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรี ยนรู้แบบเดิม ๆ
 การเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ (Experiential / On The Job Learning) 70%
 การเรี ยนรู้จากบุคคลอื่น (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) 20%
 การเรี ยนรู้แบบทางการ (Formal Learning / Classroom) 10%
4. นโยบายด้ านการบริหารผลงาน
(Performance Based Rewards)
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการประเมินผลงาน โดยนา Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ ควบคู่ไปกับการพิจารณา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรของพนักงาน และเพื่อให้ พนักงานสามารถมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้าหมายในการ
ทางานของตนได้ บริ ษัทจึงสนับสนุนบทบาทของหัวหน้ างานในการสื่อสารเป้าหมายในระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคลให้ สอดคล้ อง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุง่ เน้ นที่กลยุทธ์ขององค์กรเป็ นหลัก ซึง่ การเชื่อมโยงเป้าหมายโดยการไล่ระดับนี ้ นอกจากจะสร้ างความ
ชัดเจนและแรงบันดาลใจให้ แก่พนักงาน ยังก่อให้ เกิดแรงขับเคลือ่ นผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทัว่ ทังองค์
้ กรให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
และพันธกิจอย่างร้ อยเรี ยง เชื่อมต่อกันทัว่ ทังองค์
้ กร นาไปสู่ผลการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ เมื่อมีการตังเป
้ ้ าหมายและตัวชี ้วัดที่ชดั เจน
เป็ นรูปธรรม ในพนักงานทุกระดับชัน้ การนาผลที่ได้ จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาปรับเงินเดือน ให้
โบนัส และเลือ่ นขันเลื
้ อ่ นตาแหน่ง (Promotion) ประจาปี จึงเป็ นไปอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม ทังยั
้ งช่วยสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้ แก่พนักงานด้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการทางานใน
หน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ให้ สามารถปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ให้ เกิดผลสาเร็ จของงาน โดยยึดแนวทางดังนี ้
 ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่ร่วมกับหน่วยงานด้ านทรัพยากรบุคคลในการวางแผนการประเมิน ติดตามผล และให้ ข้อมูล
เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาและสนับสนุนให้ เกิดผลสาเร็ จของงาน
 พนัก งานต้ องมุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติง านให้ ได้ ต ามเป้ าหมายที่ว างแผนไว้ แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเอ งอย่า ง
สม่าเสมอทังงานในหน้
้
าที่รับผิดชอบ และในส่วนอื่นของบริ ษัท
5. นโยบายด้ านการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ งและบุคลากรในอนาคต
(Succession and Workforce Planning)
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิ จและรองรั บการเติบโตขององค์ กรอย่างยั่งยืน การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง ( Succession
Planning) แทนผู้บริ หารระดับสูง และตาแหน่งงานหลัก (Key Positions) ขององค์กร ถือเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นที่จะต้ องทาอย่าง
เป็ นระบบ มีหลักการ และได้ รับการเห็นพ้ องต้ องกัน ตังแต่
้ ปัจจัยที่นามาพิจารณาเพื่อระบุตาแหน่งหลักขององค์กร หลักเกณฑ์การคัด
สรรผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งแทน วิธีการประเมินความพร้ อมของผู้สืบทอดตาแหน่ง เพื่อจะนาข้ อมูลที่ได้ ( Gap
Analysis) มาจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในด้ านกาลังคนที่จะสานต่อ
พันธกิจขององค์กร เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจในการบริ หารจัดการที่ดี ที่ม่งุ รักษาผลประโยชน์ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย พันธมิตรทาง
การค้ า และลูกค้ าของบริ ษัท
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6. นโยบายการสร้ างความผูกพันต่ อองค์ กร
(Employee Engagement)
บริ ษัทจัดให้ มีการสารวจความพึงพอใจของพนักงานในเรื่ องต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อนาข้ อมูลมาบริ หารจัดการปรับปรุงพัฒนา
ปั จจัยต่าง ๆ ในองค์กร ที่จะทาให้ พนักงานในองค์กรอยูด่ ีมีสขุ (Live a Happy Life) เพราะบริ ษัทเชื่อว่าหากพนักงานมีความผูกพันกับ
องค์กร รู้สกึ ภาคภูมิใจในองค์กร มีทศั นคติที่ดีในการทางานที่องค์กร เขาย่อมสร้ างผลงานที่ดีเหนือความคาดหมาย พร้ อมที่จะทุม่ เทฝ่ า
ฟั นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางาน มีความปลอดภัย และอนามัยที่ดี
บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ มีซงึ่ ความเข้ าใจอันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หาร และระหว่างพนักงานด้ วยกันเอง ตลอดจนจะสนใจ
รับฟั งความคิดเห็นและข้ อร้ องทุกข์ของพนักงาน

แนวทางปฏิบตั แิ ผนผู้สืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)
บริ ษัทได้ จดั ทาแผนผู้สบื ทอดตาแหน่ง (Succession Planning) โดยกาหนดวิธีการและขันตอนในการพิ
้
จารณาคัดเลือกและ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ มาดารงตาแหน่งทดแทนผู้บริ หารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป) ผู้บริ หารระดับกลาง (ผู้อานวยการ
ฝ่ ายและผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส) ตลอดจน ตาแหน่งงานหลักอื่น ๆ ที่มีความสาคัญและจาเป็ นด้ วยเป็ นตาแหน่งงานที่มีลกั ษณะและ
ความรับผิดชอบเฉพาะต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท (Critical / Key Positions) เพื่อให้ ได้ ผ้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาทดแทน
ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อมีตาแหน่งในระดับบริ หารและตาแหน่งงานหลักที่มีลกั ษณะและหน้ าที่ความรับผิดชอบเฉพาะว่างลง หรื อเป็ นตาแหน่งใหม่
บริ ษัทจะพิจารณาพนักงานที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษัทเห็นว่าดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ โดยจะทาการคัดเลือกและพิจารณาแต่งตัง้
พนักงานเหล่านันเป็
้ นอันดับแรกก่อน เว้ นแต่จะไม่มีผ้ ทู ี่บริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม บริ ษัทจึงจะดาเนินการสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ ดารง
ตาแหน่งด้ วยวิธีอื่นแทน
2. ขันตอนการปฏิ
้
บตั ินี ้ใช้ เฉพาะบริษัทกาหนดเท่านัน้
3. ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงตามสายงาน (ผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไป) เป็ นผู้รับผิดชอบเบื ้องต้ นต่อการพัฒนาของพนักงานในความ
รับผิดชอบของตน ให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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ขัน้ ตอนหลักของแผนการสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning)

การกาหนด
ตาแหน่งงานหลัก

การติดตามและ
ประเมินผลความต่อเนื่อง

การพัฒนาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง

หลักเกณฑ์การคัดสรร
ผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมา
ดารงตาแหน่งแทน

วิธีการประเมินความ
พร้ อมของผู้สืบทอด
ตาแหน่ง

1. การกาหนดตาแหน่ งงานหลัก (Critical / Key Position)
หน่วยงานด้ านทรัพยากรบุคคล ดาเนินการนาเสนอให้ ทกุ สายงานร่ วมกันพิจารณากาหนดตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อ
ความสาเร็ จ ของกลยุท ธ์ อ งค์ ก ร ซึ่ง จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุวิ สัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ โดยมีป ระธานกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee - PDC) เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบ เพื่อวางแผนในการจัดเตรี ยมและ
พัฒนาบุคลากรให้ มีความพร้ อมมาสืบทอดตาแหน่งงานหลัก โดยจาแนกตาแหน่งงานหลัก (Critical / Key Position) ออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
1.1 ผู้บริ หารระดับสูง ตาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึน้ ไป (Executive Vice President) และผู้บริ หารระดับกลาง
ตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย และผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส (Vice President ‟ Senior Vice President)
1.2 ตาแหน่งงานหลักอื่น ๆ (Critical / Key Position) ที่ลกั ษณะและหน้ าที่รับผิดชอบของงานมีความสาคัญและจาเป็ นต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่
 ตาแหน่งงานที่อยูใ่ นสายงานหลักขององค์กร (Core Business) เช่น Underwrite, Claim หรื อตาแหน่งงานที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับเทคโนโลยีหลักขององค์กร (Core Business Technology)
 ตาแหน่งงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรื อความชานาญเฉพาะด้ าน หรื อเป็ นตาแหน่งงานที่ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้ างนานในการฝึ กอบรมและพัฒนาเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ทางาน (Distinctive Job) เช่น Actuarial, Reinsurance, Finance& Accounting
 ตาแหน่งงานที่ต้องการในอนาคต (Future Projects) เช่น Data Analytic, Financial Adviser
 ตาแหน่งงานที่ต้องการในบางพื ้นที่ หรื อจาเป็ นต้ องมีในพื ้นที่นนั ้ ๆ (Geography) หรื อตาแหน่งงานที่
จาเป็ นต้ องมีในองค์กร เช่น เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานวิชาชีพ (จป.)
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2. หลักเกณฑ์ การคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ งแทน
การคัดเลือกผู้สบื ทอดตาแหน่งนัน้ จะพิจารณาจากปั จจัยเหล่านี ้ประกอบ
 ระดับตาแหน่งและหน้ าที่ความรับผิดชอบในปั จจุบนั (Present Position Level and
Responsibility)
 ผลประเมินการปฏิบตั ิงานในช่วง 3 ปี ย้ อนหลัง (Past Performance) ที่วดั ผลงานจากตัวชี ้วัด
หลัก (Key Performance Indicators- KPIs)
 คุณสมบัติของพนักงาน (Individual’s Qualification) อาทิ ขีดความสามารถหรื อสมรรถนะ
(Competency) ของตาแหน่งที่จะทดแทน หรื อศักยภาพ (Potential) ในการรับผิดชอบงานที่
เหนือขึ ้นไป
3. วิธีการประเมินความพร้ อมของผู้สืบทอดตาแหน่ ง
หน่วยงานด้ านทรัพยากรบุคคล รวบรวมผลประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด (ข้ อ 2) โดยจะ
พิจารณาคัดเลือกจากพนักงานที่อยู่ในกลุ่มผู้นาที่มีศกั ยภาพโดดเด่นเป็ นลาดับแรก เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับการอบรมพัฒนาเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมจากบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว (Talent Development Program) ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารสูงสุดของสายงานจะร่ วมพิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด นาเสนอต่อประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (PDC)
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดารงตาแหน่ง รวมถึง วิธีการพัฒนาพนักงานเพื่อมาทดแทนแต่ละตาแหน่งงานหลัก
(Critical / Key Position)
4. การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ ง (IDP : Individual Development Plan)
ประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (PDC) สรุ ปความเห็นและให้ ความเห็นชอบในการกาหนด
พนักงานที่บริ ษัทเห็นสมควรให้ มีการพัฒนาเพื่อการสืบทอดตาแหน่ง โดยการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP - Individual
Development Plan) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างจุดแข็ง (Strength) ของผู้สืบทอดตาแหน่งให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมถึง
การพัฒนาที่จุดควรปรับปรุ ง (Area of Improvement) ของผู้สืบทอดตาแหน่งแต่ละคน การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งถือเป็ นบทบาท
หน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญของผู้บริ หารสายงาน หรื อผู้ดารงตาแหน่งงานหลัก (Critical / Key Position) ที่ต้องหารื อร่ วมกันกับผู้
สืบ ทอดต าแหน่ง ในการหาวิ ธี พัฒ นาต่า ง ๆ เพื่ อ ฝึ กฝนและปรั บเปลี่ย นพฤติ กรรมที่ แ สดงออกอย่า งต่อ เนื่อ ง เช่ น การสอนงาน
(Coaching) การเป็ นพี่เลีย้ ง (Mentoring) การมอบหมายงานหรื อโครงการพิเ ศษ (Special Project) การให้ คาปรึ กษาแนะน า
(Consulting) เป็ นต้ น
5. การติดตามและประเมินผลความต่ อเนื่อง
เมื่อได้ ผ้ สู บื ทอดตาแหน่งแล้ ว จะเข้ าสูข่ นตอนสุ
ั้
ดท้ ายของแผนการสืบทอดตาแหน่ง คือ การติดตามความคืบหน้ าของ
แผนพัฒนารายบุคคลของผู้สบื ทอดตาแหน่ง (IDP) ในทุก ๆ 6 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความสาเร็จของแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษัทปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการจัดวางบุคลากรที่เหมาะสม
เพื่อทดแทนในตาแหน่งงานหลักต่อไป

หน้ ำ 60 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

9.การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ให้ มีประสิทธิภาพและมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ตังแต่
้
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ เห็นควรให้ มีการจัดทานโยบายเกี่ยวกับการกากั บ
ดูแลกิจการที่ดีขึ ้น โดยครอบคลุมเนื ้อหาหลักการสาคัญตังแต่
้ โครงสร้ า ง บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึง
หลักการในการบริ หารงานของผู้บริ หารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กรทาให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินงานใด ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
เพื่อให้ บริ ษัทมีความน่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริ ษัทจึงได้ จดั ทานโยบายเกี่ยวกับการ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยยึด หลัก ปฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 ซึ่ง จัด ท าโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หาร
จัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
 หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้ างคุณ ค่า ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ง ยื น คณะกรรมการจะก ากับ ดูแ ลบริ ษั ท ให้ น าไปสู่ผลการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
(governance outcome) อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิง่ แวดล้ อม
(4) สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้ในการกากับดูแลบริ ษัท ให้ นาไปสูผ่ ลการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 คณะกรรมการจะคานึงถึงจริ ยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทาง
การเงิน
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1.2.2

คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
มัน่ ในจริ ยธรรม
1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้ มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็ นต้ น
1.2.4 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มกี ารสือ่ สารเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื ้อให้
มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบายข้ างต้ น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
 หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการจะดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์
สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบายหรื อแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมัติการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่ มี
ผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา/จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล
เป็ นต้ น
 หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้ าที่
และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทากฎบัตรหรื อนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้ มีการทบทวนกฎบัตร
ดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ รวมทังทบทวนการแบ่
้
งบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และฝ่ ายจัดการ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่ของตน และมอบหมายอานาจการจัดการบริ ษัทให้ แก่ฝ่ายจัดการ โดยทา
การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้ เป็ นการปลดเปลื ้องหน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้ องติดตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย ทังนี
้ ้ ขอบเขตหน้ าที่
ของคณะกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี ้
เรื่ องที่ควรดูแลให้ มีการดาเนินการ
หมายถึง เรื่ องที่คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักให้ มีในการดาเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาได้ ซึง่ ได้ แก่เรื่ องดังต่อไปนี ้
 การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
 การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรม รวมทังประพฤติ
้
ตนเป็ นต้ นแบบ
 การดูแลโครงสร้ าง และการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ให้ เหมาะสมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักใน
การประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักขององค์กร
เรื่ องที่ดาเนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
หมายถึง เรื่ องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และฝ่ ายจัดการจะพิจารณาร่ วมกันโดยฝ่ ายจัดการเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกากับดูแลให้ นโยบายภาพรวมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
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หลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ ไปดาเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ ฝ่ายจัดการ
รายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึง่ ได้ แก่เรื่ องดังต่อไปนี ้
 การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจาปี
 การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
 การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
 การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริ หารจัดการบุคคล
และนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
 การดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
เรื่ องที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
หมายถึง เรื่ องที่คณะกรรมการจะกากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายจัดการ
เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ ซึง่ ได้ แก่เรื่ องดังต่อไปนี ้
 การจัดการ (Execution) ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ ว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดาเนินงาน การจัดซื ้อจั ดจ้ างการรับบุคลากร
เข้ าทางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้ นแต่มีเหตุ
จาเป็ น
 เรื่ องที่ข้อกาหนดห้ ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสีย เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติ 2: กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
 หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการจะกาหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท (Objectives) เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดยเป็ น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงบริ
ั ้ ษัท ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
2.1.1 คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลให้ บริ ษัท มีวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม
สามารถใช้ เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสาร ให้ ทกุ คนในองค์กรขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทาเป็ นวิสยั ทัศน์ และค่า นิยมร่ วมขององค์กร (Vision and values) หรื อวัตถุประสงค์และ
หลักการ (Principles and purposes) หรื ออื่นๆ ในทานองเดียวกัน
2.1.2 ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้ าง
คุณค่าให้ ทงแก่
ั ้ บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไปโดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้ อมและการเปลีย่ นแปลงปั จจัยต่างๆ รวมทังการน
้
าเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม
(2) ความต้ องการของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) ความพร้ อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท
(4) วัตถุประสงค์ในการจัดตังบริ
้ ษัท
(5) กลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัท
(6) ความสามารถในการทากาไร หรื อแข่งขันด้ วยการสร้ างคุณค่าให้ บริ ษัท และลูกค้ า (Value proposition)
(7) ความสามารถในการดารงอยูข่ องบริ ษัท ในระยะยาว ภายใต้ ปัจจัยทังโอกาสและความเสี
้
่ยงที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
และผู้มีสว่ นได้ เสียได้
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2.1.3 คณะกรรมการจะส่ง เสริ ม ค่ า นิ ย มขององค์ ก รในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เช่ น ความรั บ ผิ ด ชอบในผลการกระท า
(Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่ งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due consideration of
social and environmental responsibilities) เป็ นต้ น
2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริ มการสื่อสาร และเสริ มสร้ างให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์ กรสะท้ อนอยู่ในการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
 หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลางและ/หรื อประจาปี ของบริ ษัท
สอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท โดยมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
2.2.1 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริ ษัท โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของบริ ษัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุน
ให้ มีการจัดทา หรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์
และแผนงานประจาปี ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ ตามสมควร
2.2.2 ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการจะดูแลให้ มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและความเสีย่ ง
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย value chain รวมทังปั
้ จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายหลักของบริ ษัท โดยมีกลไกที่ทาให้ เข้ าใจความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างแท้ จริ ง
(1) ระบุ วิ ธี ก าร กระบวนการ ช่ อ งทางการมี ส่ ว นร่ วมหรื อช่ อ งทางการสื่ อ สารระ หว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ
บริ ษัทไว้ ชดั เจน เพื่อให้ บริ ษัทสามารถเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูลประเด็นหรื อความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่
ได้ อย่างถูกต้ องใกล้ เคียงมากที่สดุ
(2) ระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท ทังภายในและภายนอก
้
ทังที
้ ่เป็ นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร
เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้ า คูค่ ้ า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้ น
(3) ระบุป ระเด็ น และความคาดหวัง ของผู้มี ส่ว นได้ เ สีย เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ แ ละจัด ระดับ ประเด็ น ดัง กล่า วตาม
ความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อทังบริ
้ ษัท และผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
้ ้ เพื่อเลือกเรื่ องสาคัญที่จะเป็ นการสร้ าง
คุณค่าร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการให้ เกิดผล
2.2.3 ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกาหนดเป้าหมายให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและศักยภาพของ
บริ ษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณากาหนดเป้าหมายทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะ
ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้ เป้าหมายที่อาจนาไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม ( Unethical
conduct)
2.2.4 คณะกรรมการจะกากับดูแล ให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ ทวั่ ทังองค์
้ กร
2.2.5 คณะกรรมการจะกากับดูแล ให้ มีการจัดสรรทรั พยากรและการควบคุมการดาเนิน งานที่เหมาะสมและติดตามการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี โดยจัดให้ มีผ้ ทู าหน้ าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
3.1.1 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ดูแ ลให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุณ สมบัติ ห ลากหลายทัง้ ในด้ า นทัก ษะ
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้ าน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะได้ คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสม สามารถ เข้ าใจและตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รวมทังต้
้ องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
อย่างน้ อย 1 คนทีม่ ีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่
3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้ องมีจานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สะท้ อนอานาจที่ถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม โดย
 กรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่าง
อิสระ
 กรรมการอิสระมี จานวนและคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทังดู
้ แลให้ กรรมการอิสระสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการจะดาเนินการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และ
ข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบน website ของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการจะเลือ กบุค คลที่ เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มั่นใจว่าองค์ ป ระกอบและการด าเนิ นงานของ
คณะกรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการของบริ ษัท ไม่เป็ นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2561 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ พลตารวจเอกเจตน์
มงคลหัตถี กรรมการอิสระ ทาหน้ าที่ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการแต่ล ะครัง้ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกาหนดอานาจหน้ าที่
ของประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ ชดั เจน และเพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึง่ มีอานาจโดยไม่จากัด บริ ษั ทจะ
แยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการ โดยหน้ าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) การกากับ ติดตาม และดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแลให้ มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารื อร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและมีมาตรการที่ดแู ลให้
เรื่ องสาคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) การจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน การส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่างอิส ระ
(5) การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
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3.2.4 คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายให้ กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีที่จะแต่งตังกรรมการอิ
้
สระนันให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะ
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
3.2.5 เพื่อให้ เรื่ องสาคัญได้ รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง กลัน่ กรองข้ อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้ คณะกรรมการเห็นชอบ
ต่อไป
3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของ
การประชุม และจ านวนครั ง้ ที่ กรรมการแต่ละท่า นเข้ า ร่ ว มประชุม ในปี ที่ ผ่า นมาและรายงานผลการปฏิ บัติง านของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
 หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่กากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ ได้ คณะกรรมการที่
มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
3.3.1 คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ ได้ กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่
จะทาให้ คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ ความชานาญที่เหมาะสมรวมทังมี
้ การพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว
และจัดทาความเห็นคณะกรรมการ ก่อนจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3.3.2 คณะกรรมการจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่
คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ให้ คานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้ วย
 หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจาก
กรรมการแต่ละคน ทังนี
้ ้ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
3.4.2 ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งเป็ นผู้อ นุมัติ โครงสร้ างและอัต ราค่า ตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ป แบบที่ เ ป็ นตัว เงิ น และไม่ใ ช่ ตัว เงิ น โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม ทังค่
้ าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทน
ประจา เบี ้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริ ษัท (เช่น โบนัส บาเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริ ษัท
สร้ างให้ กบั ผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยูใ่ นระดับที่สงู เกินไปจนทาให้ เกิดการมุง่ เน้ นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
3.4.3 คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู้ ปแบบและจานวนของค่าตอบแทนด้ วย ทังนี
้ ้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย ให้ รวมถึง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อยด้ วย
 หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการมีหน้ าที่กากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิ ภาพการ
ทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัท และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
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บริ ษัทได้ มีอย่างเพียงพอ โดยจะกาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ษัท
3.5.3 คณะกรรมการจะจัดให้ มีระบบการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิ ดเผยให้ เป็ นที่รับทราบ
3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในกิจการอื่นที่มีความ
ขัดแย้ ง หรื อสามารถใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้ องดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมี
มาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
3.5.5 ให้ กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มี
ขึ ้นในรอบปี เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น
 หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการมีหน้ าที่กากับดูแลให้ มกี รอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริ ษัท ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริ
้ ษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนมี
ความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษัทย่อย ซึง่ รวมถึง
(1) ระดับการแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อ ยโดยให้ คณะกรรมการเป็ นผู้
แต่งตังเว้
้ นแต่บริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทขนาดเล็กที่เป็ น operating arms ของบริ ษัท คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังก็
้ ได้
(2) กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทตามข้ อ (1) และให้ ตวั แทนของบริ ษัท
ดูแลให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทย่อย และในกรณีที่บริ ษัทย่อยมีผ้ รู ่ วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะ
กาหนดนโยบายให้ ตวั แทนทาหน้ าที่อย่างดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทย่อย และให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
บริ ษัทแม่
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยที่เหมาะสมและรั ดกุมเพียงพอและการทารายการต่างๆ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(4) การเปิ ดเผยข้ อ มูลฐานะการเงิ นและผลการด าเนิ นงานการทารายการกับบุคคลที่เ กี่ ยวโยงกัน การได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น
3.6.2 หากเป็ นการเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรื ออาจต้ องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท ในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการจะ
ดูแลให้ มีการจัดทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรื อข้ อตกลงอื่นเพื่อให้ เกิ ดความชัดเจน
เกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อ
สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทางบการเงินของบริ ษัท ได้ มีตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
 หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลการทางานของกรรมการทังคณะ
้
รวมทังประเมิ
้
นผลการทางานของกรรมการรายบุคคล
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆได้
 หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ลกั ษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและ
ความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
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3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่า บุคคลที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการใหม่ จะได้ รับการแนะนาและมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ กรรมการได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ ง และสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจ รวมทังได้
้ รับทราบข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิ ดเผยข้ อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
 หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ น และมี
เลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้ มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อให้ กรรมการสามารถ
จัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
3.9.2 จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีกลไกให้ กรรมการแต่ละคน รวมทังฝ่
้ ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
เข้ าสูว่ าระการประชุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้
ก็ได้
3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารเชิ ญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้ มีโอกาสรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการจะเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารอื่นที่
ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากาหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย โดยแจ้ งให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
3.9.8 คณะกรรมการจะกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการบริ ษัท ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้ าที่ในการให้
คาแนะนาเกี่ยวกับด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุม
คณะกรรมการ เอกสารสาคัญ ต่า งๆ และกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานง านให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะเปิ ดเผยคุณ สมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการบริ ษัท ในรายงาน
ประจาปี และบน website ของบริ ษัท
3.9.9 เลขานุการบริ ษัท จะฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และในกรณีที่มี
หลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริ ษัท จะเข้ ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้ วย
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หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการจะดาเนินการให้ มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงให้ มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
4.1.2 คณะกรรมการจะติ ด ตามดูแ ลให้ ป ระธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารดูแ ลให้ มี ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง ที่ เ หมาะสมโดยอย่ า งน้ อ ย
คณะกรรมการจะร่ วมกับประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ หารพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล
เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
4.1.3 เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการอบรมและพัฒนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
 หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการจะกาหนดโครงสร้ างค่า ตอบแทนที่เ ป็ นเครื่ องจูงใจให้ ผ้ ูบริ ห ารและพนัก งานทุกระดับ ปฏิบัติ งานให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของบริ ษัท ในระยะยาว
4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิโครงสร้ างค่าตอบแทน
ของผู้บริ หารระดับสูง และติดตามให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับหลักการประเมิน
ดังกล่าว
 หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดาเนินงานของ
บริ ษัท
4.3.1 คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของข้ อตกลงภายในกิจการ
ครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้ อตกลงผู้ถือหุ้น หรื อนโยบายของกลุม่ บริ ษัทแม่ ซึง่ มีผลต่ออานาจในการ
ควบคุมการบริ หารจัดการบริ ษัท
4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ ข้อตกลงตามข้ อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบคุ คลที่
เหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่ง
4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริ ษัท
 หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับ
มีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องค์กรไว้
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4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ มกี ารจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพหรื อกลไกอื่นเพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ
สาหรับรองรับการเกษียณ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง
หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
 หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการให้ ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินการที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้ างคุณประโยชน์ต่อลูกค้ า
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
5.1.1 คณะกรรมการจะให้ ความสาคัญกับการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ ฝ่ายจัดการนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวน
กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการจะส่งเสริ มการดาเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ บริ ษัท ตามสภาพปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง
อาจครอบคลุมการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้ าและบริ การ
การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน รวมทังการร่
้
วมมือกับคูค่ ้ า
ทังนี
้ ้ การดาเนินการข้ างต้ นควรมีลกั ษณะเป็ นไปเพื่อการสร้ างประโยชน์ร่วมกันทังแก่
้ บริ ษัท ลูกค้ า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้ อม
และไม่สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อขาดจริ ยธรรม
 หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และสะท้ อนอยู่ใน
แผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริ ษัท
5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีกลไกที่ทาให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
หลัก ที่เป็ นไปด้ วยความยัง่ ยืน โดยจัดทานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้ าง โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ
ที่เป็ นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรื อมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการทางาน การอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มความก้ าวหน้ า รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้ านอื่นๆ
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้ อมูลลูกค้ า การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้ าและบริ การ การ
ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งสินค้ าและบริ การ รวมทังการโฆษณาประชาสั
้
มพันธ์
และการส่งเสริ มการขายต้ องกระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความ
เข้ าใจผิดของลูกค้ า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงที่เป็ นธรรม การช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้ บริ การให้ ได้ มาตรฐาน ชี ้แจงและดูแลให้ ค่คู ้ า
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิตอ่ แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม รวมถึงติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลคูค่ ้ าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
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(4) ความรั บ ผิด ชอบต่อ ชุม ชน โดยน าความรู้ และประสบการณ์ ทางธุ รกิ จ มาพัฒ นาโครงการที่สามารถสร้ างเสริ ม
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้ าและความสาเร็ จในระยะยาว
(5) ความรั บ ผิด ชอบต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม โดยป้ องกัน ลด จัด การและดูแ ลให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท จะไม่สร้ างหรื อก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อ สิ่งแวดล้ อ ม ซึ่ง ครอบคลุม การใช้ วัต ถุดิ บ การใช้ พ ลัง งาน การใช้ นา้ การใช้ ท รั พยากร
หมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เป็ นต้ น
(6) การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม
(7) การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและกาหนดให้
บริ ษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อสาธารณะโดยบริ ษัท อาจพิจารณาเข้ าร่ วมเป็ น
ภาคีเครื อข่ายในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงสนับสนุนให้ บริ ษัทอื่นๆ และคูค่ ้ ามีและประกาศนโยบาย
การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมทังเข้
้ าร่วมเป็ นภาคีเครื อข่ายด้ วย
 หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทังตระหนั
้
กว่าการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกัน ทาให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้ วย
ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้ คานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บน
พื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัท อย่างยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมีการทบทวน
พัฒนา ดูแล การใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
ทังนี
้ ้ ทรัพยากรที่บริ ษัทพึงคานึงถึงมีอย่างน้ อย 4 ประเภท ได้ แก่ การเงิน (Financial Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital)
ด้ านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)
 หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการจะจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของบริ ษัท รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน
การบริ หารความเสีย่ งเพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท
5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้ มีนโยบายในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง
การจัดสรรทรั พยากรให้ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิ จ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรั บในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้
5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ การบริ หารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้ วย
5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทังนี
้ ้ กรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้ แก่
(1) บริ ษัทได้ ทาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(2) บริ ษั ท มี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อ มูล ในการรั ก ษาความลับ (Confidentiality) การรั ก ษาความ
น่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (Availability) รวมทังป
้ ้ องกันมิให้ มีการนาข้ อมูลไปใช้ ในทางมิ
ชอบ หรื อมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
(3) บริ ษัทได้ พิจารณาความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริ หารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ใน
ด้ านต่างๆ เช่น การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริ หารจัดการ
เหตุการณ์ ที่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ (Asset Management) เป็ นต้ น
(4) บริ ษัทได้ พิจารณาการจัดสรรและบริ หารทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยใน
การกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้ องกับแผนกล
ยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ความเร่ งด่วนในการใช้ งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสอดคล้ องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
6.1.1 คณะกรรมการจะทาความเข้ าใจความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัท และอนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของทุกคนใน
องค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะให้ ความสาคัญกับสั ญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและดูแลให้ มีการ
ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสีย่ งเป็ นประจา
6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัท มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทังภายนอกและภายในองค์
้
กรที่อาจส่งผลให้
บริ ษัท ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ ความเสีย่ งหลักที่คณะกรรมการจะให้ ความสาคัญ อาจแบ่งออกเป็ น ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความ
เสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบข้ อบังคับ (Compliance Risk) เป็ นต้ น
6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัท ได้ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ ้นของความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ เพื่อ
จัดลาดับความเสีย่ ง และมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม
6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่ กรองข้ อ 6.1.1 ‟ 6.1.4 ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการ
พิจารณา
6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ทังของในประเทศ
้
และในระดับสากล
6.1.8 ในกรณีที่บริ ษัท มีบริษัทย่อยหรื อกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ตังแต่
้ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50) คณะกรรมการจะนาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งมา
เป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาตามข้ อ 6.1.1 ‟ 6.1.7 ด้ วย
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 หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการจะจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1 คณะกรรมการจะจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระ และมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.2.2 คณะกรรมการจะกาหนดหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีหน้ าที่อย่างน้ อยตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัท จัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้
ข้ อมูล การได้ หารื อร่วมกับผู้สอบบัญชี หรื อแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบใน
การพัฒ นาและสอบทานประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายใน พร้ อมทัง้ รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจาปี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องให้ ความเห็นถึงความเพี ยงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
 หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการจะติ ด ตามดูแ ลและจัด การความขัด แย้ ง ของผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูล และโอกาสของบริ ษัท และการทา
ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
6.3.1 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิใน
การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (Availability)
รวมทัง้ การจัด การข้ อ มูลที่ อ าจมี ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการจะดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ที่ปรึ กษา
ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมทังดู
้ แลให้ มี แนวทาง
และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้ การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่กฎหมาย
กาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียไม่ควรมีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจ
6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้ มีข้ อกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่าง
มีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ งดเว้ นจากการมีสว่ นร่ วม
ในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
 หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่ชดั เจนและสื่อสารในทุกระดับของ
องค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
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 หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ บริ ษัท มีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
6.5.1 คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย และดูแลให้ มีการจัด
ช่องทางเพื่อการรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึง่ ช่องทาง รวมทังเปิ
้ ดเผยช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้
ใน website หรื อรายงานประจาปี
6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณีที่มีการชี ้เบาะแส โดยจะกาหนดให้ มีช่องทางในการแจ้ ง
เบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริ ษัท หรื อผ่านกรรมการอิสระ หรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษัท รวมทังมี
้ กระบวนการ
ตรวจสอบข้ อมูล การดาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสที่แจ้ งเบาะแสด้ วยเจตนาสุจริ ต
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
 หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลให้ ระบบการจั ด ท ารายงานทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อมู ล ส าคั ญ
ต่างๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ บุคลากรที่เ กี่ ยวข้ อ งกับการจัดท าและเปิ ดเผยข้ อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่
เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริ หารสูงสุดสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
7.1.2 ในการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล ให้ คณะกรรมการคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องโดยในกรณีที่เป็ นรายงานทาง
การเงิน จะพิจารณาปั จจัยอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัท
7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สะท้ อนฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ บริ ษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบ
ข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น
นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.1.4 ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนันจะดู
้ แลให้ การ
เปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้ วนถูกต้ องด้ วย เช่น ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของกลุม่ ตน การเปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ ตน
 หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแ ลให้ ฝ่ายจัด การมี การติ ดตามและประเมิ นฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท และมี การรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยให้ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการร่ วมกันหาทางแก้ ไขโดยเร็ วหากเริ่ มมีสญ
ั ญาณบ่งชี ้
ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
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7.2.2 ในการอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้ มนั่ ใจได้
ว่าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถ
ในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัท มีแผน
ในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
7.3.1 ในกรณีที่บริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถชาระหนี ้หรื อมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ ชิด และ
ดูแลให้ บริ ษัท ประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่ง
รวมถึงเจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหา โดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้ มนั่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท ไม่ว่าจะ
ด้ วยวิธีการใดจะต้ องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับ
ในประเทศหรื อในระดับสากล ทังนี
้ ้ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี หรื ออาจจัดทาเป็ นเล่มแยกต่างหาก
ตามความเหมาะสมของบริ ษัท
7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่การสร้ างคุณค่าแก่บริ ษัท
อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้ าที่ในการสือ่ สารกับผู้ถือ
หุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้ มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล (Disclosure
Policy) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
ทันเวลา ใช้ ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทังมี
้ การสื่อสารให้ เข้ าใจ
ตรงกันทังองค์
้ กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้ มีการกาหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็ นผู้ที่ มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ น
อย่างดี
7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้ มีหลักปฏิบตั ิ
ในการให้ ข้อมูล นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ ชดั เจน
เพื่อให้ การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการจะส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
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7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว คณะกรรมการจะพิจารณา
ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้ วย เช่น Website ของบริ ษัท โดยกระทาอย่าง
สม่าเสมอ พร้ อมทังน
้ าเสนอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท จะเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้บน Website ของ
บริ ษัท
(1) วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริ ษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทังฉบั
้ บปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ ดาวน์โหลดได้
(6) ข้ อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัท นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน หรื อ สือ่ ต่างๆ
(7) โครงสร้ างการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม
(8) โครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วมค้ าและ Special Purpose Enterprises/Vehicles
(SPEs/SPVs)
(9) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สิทธิออกเสียง
(10) การถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(12) ข้ อบังคับของบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ
(13) นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นโยบายรักษาความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้ านบริ หารความเสีย่ ง
(14) กฎบัตร หรื อหน้ าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรื อหน้ าที่ความรั บผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
(16) ข้ อมูลติดต่อหน่วยงานหรื อร้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริ ษัท เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
 หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ เรื่ องสาคัญ ทัง้ ประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ได้ ผา่ นการพิจารณาและ/หรื อการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น โดยเรื่ องสาคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวาระการประชุม ซึง่ หากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่ อง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
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(2) หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และเผยแพร่ บน website ของบริ ษัท
อย่างน้ อย 14 วันก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ า
และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บน website ของบริ ษัท ด้ วย
8.1.6 หนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ ยวข้ องจะถูกจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่ พร้ อมกับฉ บับ
ภาษาไทย ทังนี
้ ้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยข้ อความดังต่อไปนี ้
(1) วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็ นวาระเพื่อทราบหรื อเพื่ออนุมตั ิ รวมทังแบ่
้ งเป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่
เกี่ยวกับกรรมการ ได้ แยกเรื่ องการเลือกตังกรรมการและการอนุ
้
มตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึง่ รวมถึง
ก. วาระอนุมตั ิจ่ายปั นผล – นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและข้ อมูล
ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้ งดจ่ายปั นผล ให้ อธิบายเหตุผลและข้ อมูลประกอบ
ข. วาระแต่งตังกรรมการ
้
– ระบุชื่อ อายุ ประวัติ การศึกษาและการทางาน จานวนบริ ษัท จดทะเบียนและบริ ษัท
ทัว่ ไปที่ดารงตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็ น
การเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ให้ ระบุข้อมูลการเข้ าร่ วมประชุมปี ที่ผ่านมา และ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ค. วาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละ
ตาแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ง. วาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ทางาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่น
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
(5) ข้ อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน การนับและแจ้ งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่
ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผ้ ู
ถือหุ้นต้ องแสดงก่อนเข้ าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จดั ประชุม เป็ นต้ น
 หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการจะดูแลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถใช้ สทิ ธิของตน
8.2.1 คณะกรรมการจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น
ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมหรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือหุ้น จนเกินควร
เช่น ไม่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
8.2.3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั ้ง ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยา
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8.2.4 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตังค
้ านึงถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
8.2.5 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุน
การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาใน
การศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
8.2.6 สนับสนุนให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้
8.2.7 ก่อนเริ่ มการประชุม ให้ บริ ษัทแจ้ งผู้ถือหุ้นให้ ทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและของผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้ มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิในการ
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
้
8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และส่งเสริ มให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจ
นับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ในแต่
ละวาระให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม
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คณะกรรมการจะดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัท เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไป ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริ ษัท
8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุมไม่เข้ าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่ เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละ
วาระ
(3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายของบริ
้
ษัท และมีอานาจหน้ าที่ดาเนินการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงมีอานาจดาเนินการ/ อานาจอนุมตั ิในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริ ษัท
2. อนุมตั ิแผนการดาเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้ และรายจ่ายประจาปี ของบริ ษัทที่นาเสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร
3. กาหนดและอนุมตั ินโยบายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานทางการที่กากับดูแลบริ ษัทกาหนด รวมถึงนโยบายหลักใน
เรื่ องต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัท เป็ นต้ น
4. อนุมตั ิหลักการกากับดูแลกิจการและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ใช้ สาหรับบริ ษัท ซึ่งนาเสนอโดย
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
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5. แต่งตัง้ ถอดถอน และกาหนดอานาจหน้ าที่ให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตังแต่
้ ระดับกรรมการผู้จดั การใหญ่ ขึ ้นไป
6. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทตังแต่
้ ระดับกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
7. แต่งตังและถอดถอนเลขานุ
้
การบริ ษัท
8. อนุมตั ิการจ่ายหรื องดง่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
9. เสนอการเพิ่มทุนหรื อลดทุน หรื อการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและ/ หรื อ
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น
10. อนุมัติ ก ารให้ ห รื อ ยกเลิ ก การกู้ ยื ม เงิ น การค า้ ประกัน การให้ สิ น เชื่ อ ส าหรั บ สิ น เชื่ อ ที่ มี ว งเงิ น เกิ น อ านาจอนุมัติ ข อง
คณะกรรมการบริ หาร
11. อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงิน การเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
12. อนุมตั ิการก่อตัง้ ควบรวม หรื อเลิกบริ ษัทย่อย
13. อนุมัติการปรั บสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรั พย์ ถาวรและสินทรั พย์ ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชารุ ด สูญ หาย ถูกทาลาย
เสือ่ มสภาพ หรื อล้ าสมัยจนไม่สามารถใช้ งานได้ สาหรับสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าทางบัญชีเกินอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ
บริ หาร
14. ขายหรื อจานองอสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ของบริ ษัท หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ของบริ ษัทที่มีระยะเวลามากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป
15. อนุมตั ิการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
รายนามของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
้ ้น 12 คน แบ่งเป็ นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 4 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 4 คนดังนี ้
1. นายเจริ ญ
สิริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
3. นายอารี พงศ์
ภูช่ อุม่
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
4. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
5. นางอาทินนั ท์
พีชานนท์
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
6. นายสมชัย
สัจจพงษ์
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
7. นายอภิชยั
บุญธีรวร
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
8. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
9. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการ
กรรมการอิสระ
10. นางกุลภัทรา
สิโรดม
กรรมการ
กรรมการอิสระ
11. นายโยธิน
พิบลู ย์เกษตรกิจ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
12. นายผดุงเดช
อินทรลักษณ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทได้ คือ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายสมชัย สัจจพงษ์ นายอภิชยั บุญธีรวร กรรมการ
สองในแปดคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขต
อานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
1) สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย
การประสานงานผู้สอบบัญชี ภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ นทัง้ รายไตรมาสและประจาปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
2) สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4) มีอานาจเข้ าถึงได้ ทกุ ข้ อมูลของบริ ษัท รวมถึงการเชิญผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ างาน พนักงาน หรื อบุคคล ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อชี ้แจงข้ อมูล รวมทังจั
้ ดส่งและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
5) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี อัตรากาลัง และทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนยั สาคัญ
รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิ และ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ น
ประจาทุกปี รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับหัวหน้ าผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารื อประเด็นที่มีความสาคัญ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
6) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทางานตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการ
8) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
9) จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมารตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน ที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(3) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิตามหน้ าที่กฏบัตร (Charter) และรายการอื่น
ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
(8) สอบทานและติดตามผลการบริ หารความเสีย่ งจากฝ่ ายจัดการ และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(9) ทบทวนและเสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) ทบทวนผลการปฏิบตั ิในปี ที่ผา่ นมาโดยจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(11) จัดหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ตาม
ความเหมาะสมและจาเป็ น โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
(12) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ดัง กล่า วข้ า งต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรงและ
คณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจแก้ ไข
เปลีย่ นแปลง นิยามหรื อคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฏบัตรของคณะกรรมกาตรวจสอบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ กฏเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมดจ
้
านวน 3 คน ดังนี ้
1.
นางกุลภัทรา
สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายโยธิน
พิบลู ย์เกษตรกิจ
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายผดุงเดช
อินทรลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ
นายวิชาญ
อัศวรังสี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางกุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน รายละเอียดปรากฏตามประวัติของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทตามเอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขต
อานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ แผน
งบประมาณประจาปี และอานาจการบริ หารงานต่างๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปั จจัยทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
3. กากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อย ที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผ ลเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ พร้ อมให้
คาปรึกษา แนะนา การบริ หารจัดการแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง
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4. ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุนหรื อร่ วมลงทุนกับ
บุค คล นิ ติ บุค คล หรื อ องค์ ก รทางธุ ร กิ จ อื่ น ใด ในรู ป แบบที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สม ควรเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการใช้ จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้ าทานิติกรรมสัญญา
และ/หรื อ การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการตามวงเงินที่ได้ กาหนดไว้ และ/หรื อ ที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
5. ติดตามผลการดาเนินงานและความก้ าวหน้ าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทังปั
้ ญหา หรื ออุปสรรคที่
เกิดขึ ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
6. ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริ ษัท
7. พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะหรื อความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้ อเสนอหรื อการเข้ าทาธุรกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจาเป็ น และ/หรื อที่กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ
8. พิจารณาและอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การเข้ าทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี กู้ยืม ขอ
สินเชื่อ จานา จานอง ค ้าประกันและการอื่น รวมถึงการซื ้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้ าทานิติกรรมสัญญา ยื่นคาขอ คาเสนอ ติดต่อ
ทานิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย และ/หรื อ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการตามวงเงินที่ได้ กาหนดไว้ และ/หรื อ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
9. พิจารณาและอนุมตั ิระเบียบ ข้ อบังคับ แนวนโยบายการบริ หารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย หรื อ การ
ดาเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
10. กาหนดโครงสร้ างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กรแต่งตัง้ และ/หรื อ มอบหมายให้ กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรื อ หลายคน กระทาการใด ๆ ที่ อยู่ภายในขอบอานาจของคณะกรรมการบริ หารและภายในระยะเวลาตามที่ คณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิกเพิกถอน หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้ ตามที่
เห็นสมควร จะไม่มีการมอบอานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
11. ดาเนินการให้ ผ้ บู ริ หาร หรื อพนักงานเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร หรื อจัดทาและให้ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะมี
การหารื อกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายหรื อตาม
นโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป ซึง่ รวมถึงมีอานาจในการเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการและ
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารในบริ ษัท รวมถึงมีอานาจในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ตามคา
นิยามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท) อย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและเห็นสมควรจัดหาที่ปรึกษา หรื อบุคคลที่มี
ความเห็ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น หรื อ ค าแนะน าตามความจ าเป็ น รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบถึ ง กิ จ การที่
คณะกรรมการบริ หารดาเนินการภายใต้ ขอบเขต อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเรื่ องอื่น
ใดที่จาเป็ นและสมควรที่จะต้ องเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
12. พิจารณาและอนุมตั ิคมู่ ือในการปฏิบตั ิงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการเพื่อให้ การดาเนินการต่างๆ เป็ นไป
ตามขันตอนอย่
้
างมีระบบ
13. พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารด าเนิ น งานที่ เ ป็ นธุ ร กรรมปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตามงบลงทุน หรื อ งบประมา ณที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิที่ผ่านการอนุมตั ิจาก
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คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทรวมถึงการเข้ าทาสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว
14. ประเมิ น ผลการท างานของประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการบริ ห ารทัง้ คณะ รวมทัง้ ประเมิ น ผลการท างานของ
กรรมการบริ หารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ ได้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 คน ดังนี ้
1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางอาทินนั ท์
พีชานนท์
กรรมการบริ หาร
3. นายสมชัย
สัจจพงษ์
กรรมการบริ หาร
4. นายอภิชยั
บุญธีรวร
กรรมการบริ หาร
นางสาววิริณฐ์ เจริ ญวัย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หาร
จัดการความเสีย่ งของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ โดยอาจกาหนดนโยบาย
และขันตอนการด
้
าเนินการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อานาจ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งรวมถึง
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ซึง่ ต้ องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ าน
การตลาด ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งที่บริ ษัทเผชิญอยู่ และความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
บริ ษัท เป็ นต้ น
2. วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ให้ สามารถประเมิน ติดตามผล และกากับดูแล
ปริ มาณความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการกันสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิ ผลของระบบและกา
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ยงที่กาหนด และแจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรื อคณะกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาลทราบในสิง่ ที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด
5. พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรม การก่อภาระผูกพัน และการทาธุรกรรม
ที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อที่สอดคล้ องกับกรอบการบริ หารความเสี่ยงที่บริ ษัทและทางการกาหนด รวมทังการ
้
พิจารณากลัน่ กรองนโยบายการรับประกัน เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
6. กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมาย

1.
2.

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 คนดังนี ้
พลตารวจเอกเจตน์
มงคลหัตถี
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายสมชัย
สัจจพงษ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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3.

นายผดุงเดช
อินทรลักษณ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายอมริ นทร์
โพธิ์เย็น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทใน
การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัท โดยอาจกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึง
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท รวมทังคั
้ ดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกาหนดเพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัท และผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. ดูแ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ข นาดและองค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกับ องค์ ก ร รวมถึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงไป โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในด้ านต่าง ๆ
3. ดูแลให้ กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
4. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่ งใสให้ แก่ผ้ บู ริ หารอื่น ๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล
5. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริ ษัท และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึ งหน้ าที่
ความรับผิดชอบและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง การบริ หารจัดการเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ องค์กร รวมถึงให้
ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล
6. เปิ ดเผยนโยบายเกี่ ย วกับ การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและค่ า ตอบแทนในรู ป แบบต่า ง ๆ รวมถึ ง จัด ท ารายงานการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจาปี
7. กากับดูแลให้ มีการวางแผนและดาเนินการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการวางแผนและ
เตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในตาแหน่งที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมดจ
้
านวน 3 คน ดังนี ้
1.
นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.
นางอาทินนั ท์
พีชานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.
นายอภิชยั
บุญธีรวร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวสุภาภรณ์
โรจนอมรชัย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล มีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการ
กากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่บงั คับใช้ กบั ธุรกรรม
ต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยอาจกาหนดนโยบายและขันตอนการด
้
าเนินการต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับ
ดูแลบรรษัทภิบาลรวมถึง
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1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. กากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกากับ เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3. กากับดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบาย
ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกากับดูแลกิจการ (Good Governance)
ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็ นอิสระ
5. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากลและข้ อเสนอแนะของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้ านการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. ดูแลติดตามการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 คนดังนี ้
1.
นายอารี พงศ์
ภูช่ อุม่
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
2.
นางกุลภัทรา
สิโรดม
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
3.
นายสมชัย
สัจจพงษ์
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
4.
นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
นางสาววิริณฐ์
เจริ ญวัย
เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
1. คุณสมบัติของกรรมการ
ในการสรรหากรรมการบริ ษัทให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นประโยชน์และ
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างรอบด้ านและโปร่งใส ดังนี ้
1.1 คุณสมบัติที่สอดคล้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้ อบังคับบริ ษัท และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท
1.2 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.3 ให้ ความสาคัญต่อผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้ านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการ
บริ ษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริ ษัทก่อนเป็ นลาดับแรก โดยไม่จากัดหรื อแบ่งแยก
เพศและเชื ้อชาติ หรื อความแตกต่างใดๆ เพื่อให้ องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
1.4 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจหรื อบริ การหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง อาทิ ธุรกิจบริ การ พาณิชย์
กรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้ าง วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้ อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์
หรื อด้ านบริ หารภาครัฐ
1.5 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริ ษัท โดยหากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระอาจพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 กลุม่ ธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการทางานจะไม่
ลดลง รวมถึงการให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
1.6 กรณีแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ พิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้ เป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติความเป็ น
อิสระตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท และเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์บริ ษัท
1.7 พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา (ถ้ ามี)
2. วิธีการสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการบริ ษัทให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาดาเนินการดังนี ้
2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้ องเสนอชื่อกรรมการให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมให้ ดารงตาแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรื อการใช้ บริ ษัทภายนอกช่วย สรรหา หรื อพิจารณา
จากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรื อการให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้ น
2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่กาหนดไว้
2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.4 ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
ยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
2.5 เสนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จารณาและบรรจุชื่ อในหนัง สือ นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้นเพื่ อ ให้ ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตัง้ แล้ วแต่กรณี
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3. วาระการเป็ นกรรมการ
วาระการเป็ นกรรมการของบริ ษัท ให้ กาหนดดังนี ้
3.1 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้
ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
3.2 กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ในกรณีจาเป็ นที่จะแต่งตังกรรมการอิ
้
สระนันให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริ ษัทต้ องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจาเป็ นดังกล่าว

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. คุณสมบัติของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีปัจจัยเบื ้องต้ นที่ใช้ ประกอบการพิจารณา ได้ แก่
1.1 มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหรื อธุรกิจของบริ ษัท
1.2 ผู้ที่ได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิด วิสยั ทัศน์ในการบริ หารจัดการในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์กรประสบความสาเร็ จลุลว่ งตามเป้าหมาย
1.3 มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งงานที่ได้ รับมอบหมาย

ทักษะภาวะผู้นา (Leadership)

ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)


ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ

มีคณ
ุ ภาพในการทางาน

เข้ าใจระบบการทางานในลักษณะ Teamwork ได้ ดี
2. วิธีการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ในการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาดาเนินการดังนี ้
2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้ าที่ในการพิจารณาสรรหา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
แต่งตังต่
้ อไป
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นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีการกากับดูแลบริ ษัทในบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวม
ของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม รวมทัง้ อนุมัติ น โยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม ที่ น าเสนอโดย
คณะกรรมการของบริ ษัท รวมถึงให้ ความเห็นชอบบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่คดั เลือกและนาเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท สาหรับตาแหน่งผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ในส่วนการกากับการจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทจะกาหนดโครงสร้ างการกากับ การ
บริ หารติดตามและกากับดูแลบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมทังหมด
้
ได้ แก่ ด้ านการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ด้ านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม และ
ด้ านการบริ หารจัดการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการกากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลเป็ นผู้มีหน้ าที่กากับให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
กฎเกณฑ์ โดยผ่านสานักกากับการปฏิบตั ิงาน ทาหน้ าที่ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม และรายงานต่อคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเป็ นผู้ทาหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม มี
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีสานักตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลเรื่ องระบบ
การตรวจสอบภายใน ติดตามการดาเนินงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท รวมทังมี
้ คณะกรรมการของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ทาหน้ าที่ดแู ลและกากับ
ดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ให้ ดาเนินงานภายใต้ ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ในปี 2562 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมทังนโยบายและหลั
้
กเกณฑ์ของ
บริ ษัทที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม เพื่อให้ กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ซึ่งบริ ษัทให้ ความสาคัญ และสอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับ
กาหนด อาทิ บริ ษัทแห่งประเทศไทย สานักงาน คปภ. สานักงาน ก.ล.ต. เช่น นโยบายการกากับการจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
โดยจะเน้ นในการกากับและควบคุมดูแลบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และการแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
ระดับสูง นโยบายหลักการกากับดูแลกิจการ นโยบายเรื่ องจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ นโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ
ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมถึงหลักเกณฑ์การซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลัก ทรัพย์
หรื อที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
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นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บริ ษัทมีมาตรการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อหาประโยชน์สว่ นตนหรื อเอื ้อประโยชน์
แก่ผ้ ูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้อื่น โดยบริ ษัทห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง อันได้ แก่
คูส่ มรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
โดยบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
การเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทต้ องขออนุมตั ิซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันที่ต้องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท 1 วัน โดยคาขออนุมตั ิจะมีผลใช้ บงั คับ 3 วันทาการนับถัดจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิ และกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารทุก คนที่มี
หน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงคูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการและ/
หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ให้ สานักงาน ก.ล.ต. (แบบออนไลน์) พร้ อมกับส่งสาเนารายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ไป
ยัง สานัก เลขานุก ารบริ ษั ท ภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่ มี ก ารซื อ้ ขาย โอน หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว เพื่ อ รายงานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ รวมทังเพื
้ ่อให้ มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
ในปี 2562 สานักเลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อกรรมการและผู้บริ หาร ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ ามมิให้
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานที่ทราบข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทและงบการเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระหว่าง 7 วันก่อน
วันสิ ้นไตรมาสจนกระทั่งบริ ษัทได้ เปิ ดเผยงบการเงิ นต่อสาธารณชนแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซือ้ ขายหลักทรั พ ย์
(Trading Session) อย่างไรก็ดี การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายใต้ หลักเกณฑ์นี ้ไม่รวมถึงการใช้ สิทธิซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจากบริ ษัทในฐานะผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการสื่อสารระเบียบปฏิบตั ิว่าด้ วยข้ อมูลภายในของบริ ษัทแก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ
อย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กรและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ รับทราบถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าว
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ใช้ บริ การสอบบัญชีและบริ การอื่นจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท โดยมีคา่ ใช้ จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวม

ปี 2562
1,750,000
1,155,000
2,905,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 9,894,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 12,799,000 บาท
สาหรับบริ ษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน
2,980,000 บาท และบริ ษัทตรวจสอบบัญชีอื่น จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินรวม 236,000 บาท รวมค่าสอบ
บัญชีสาหรับบริ ษัทย่อยเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,216,000 บาท
2. ค่ าบริการอื่นๆ (Non - Audit Fee)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่ วมกันให้ แก่บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด รวมเป็ นจานวนเงิน 1,812,174 บาท
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การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีทงั ้ 5 หมวดตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละหัวข้ อดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทโดยคานึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด อัน
ประกอบด้ วยสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
ประจาทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีสว่ นร่ วมและรับทราบเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายในบริ ษัท และสิทธิในการได้ รับข้ อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอานาจ
ควบคุม หรื อเมื่อมีการซื ้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัท สิทธิในการมีสว่ นร่วมในการเสริ มสร้ างผลการดาเนินงานของบริ ษัท สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกาไรของบริ ษัท และ
สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็ นต้ น ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
คนได้ ใช้ สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยบริ ษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1
การอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
บริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท และใน
กรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษและต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เป็ นกรณีไป โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ขึ ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึง่ ไม่อยูใ่ นช่วงวันหยุดทาการ
ของบริ ษัท ณ ห้ องประชุม 101 ชัน้ 1 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ ซึ่งมีการคมนาคมสะดวกต่อการ
เดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุม โดยในระหว่างปี บริ ษัทมีการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2562
บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็ นสถาบันเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบี ยนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง จัดเตรี ยม
สถานที่ เจ้ าหน้ าที่ต้อนรับและเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในจานวนที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และมีการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะ
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องนามาให้ ครบถ้ วน
ในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม มีการแจ้ งข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังแนบ
้
หนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ ถู ือ หุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนได้ เลือกที่จะมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อ
กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมแทน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังไทยและ
้
ต่างชาติ อีกทังบริ
้ ษัทได้ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว โดยให้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
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เนื่องจากในปี 2562 บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นปี แรก โดยบริ ษัทได้ รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่บริ ษัทได้ ยื่น
คาขออนุญาตไว้ อีกทังบริ
้ ษัทได้ มีพิธีเ ปิ ดการซื ้อขายหลักทรัพย์วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ฉะนัน้
การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ครั ง้ แรกภายหลัง จากการเข้ า เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จึงกาหนดให้ มีการประชุมในปี 2563 ซึง่ บริ ษัทจะได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น อาทิ การดาเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะกาหนดให้ มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวในรายงานประจาปี คราวถัดไป
1.2
การให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
บริ ษัทดาเนินการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบตั ิตามคูม่ ือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย กล่าวคือ
เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าบนเว็บไซต์ของบริ ษัทไม่
น้ อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ซึ่งเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม
รวมทังได้
้ ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งในหนังสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอย่างเพียงพอที่จะใช้ ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ อาทิ ในวาระพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้ อมทัง้
เหตุผลและข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ ในวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัท
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจานวนของค่าตอบแทนที่เสนอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิ และในวาระพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริ ษัทเปิ ดเผยรายละเอียดของ
ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตังอย่
้ างครบถ้ วน อาทิ ชื่อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์และความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าบริ การของผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น โดยในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล
รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละวาระ
1.3

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ในปี 2562 บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายบริ ษัทเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทก่อนที่บริ ษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 พร้ อมทังก
้ าหนด
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ มสาหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน โดยบริ ษัทได้ แจ้ งข่าวผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้ อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ http://www.segroup.co.th/index.php ภายใต้
หมวด “ข้ อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ ” หัวข้ อ “ข้ อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น ” โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้ องมีลกั ษณะเข้ าข่ายตามข้ อกาหนดของบริ ษั ท เว้ นแต่คณะกรรมการ
บริ ษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น โดยมติของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
ในกรณี ที่ มีก ารเสนอระเบี ยบวาระเรื่ องเดีย วกันจากผู้ถือหุ้นหลายรายหรื อเป็ นเรื่ องที่อ าจจะน ามาพิจ ารณาร่ วมกันได้
คณะกรรมการบริ ษัทอาจนามารวมเป็ นระเบียบวาระเดียวกันได้ ซึ่งระเบี ยบวาระใดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะ
ได้ รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนเรื่ องที่
หน้ ำ 92 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทหรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม
1.4
การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมและส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม อีกทังผู
้ ้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษั ท รวมทังบริ
้ ษัทได้ ระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นถึงเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบ
ฉันทะ โดยบริ ษัทได้ หลีกเลีย่ งการกาหนดเงื่อนไขซึง่ ทาให้ ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.5
การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารเพื่อให้ ข้อมูลและตอบคาถามแก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัท มีนโยบายให้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ประธานสายงาน ผู้บริ หารระดับสูง รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ เพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้ อซักถามแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยในปี 2562 ที่ผา่ นมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุดที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษัท (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงสุดด้ านการเงินของบริ ษัท
รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ด้ วย
1.6
การจัดสรรเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ก่อนเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้ รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม โดย
บริ ษัทได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน รวมถึงวิธีปฏิบตั ิในการแสดงความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ และถามคาถาม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า จัดสรร
เวลาสาหรับการอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและ
ซักถามโดยให้ เวลาอย่างเหมาะสมและให้ กรรมการที่เกี่ยวข้ องชี ้แจงและให้ ข้อมูลต่างๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วน
1.7
การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้ วน
บริ ษัทจัดให้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 อย่างครบถ้ วน มีการบันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการใช้ บตั รลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คาชี ้แจงที่เป็ นสาระสาคัญ คาถาม
คาตอบ ความคิดเห็นของที่ประชุม และมติที่ประชุม โดยแยกเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละ
ระเบียบวาระอย่างครบถ้ วนชัดเจน
บริ ษัทเปิ ดเผยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กาหนด จัดส่งรายงานการประชุม
ให้ แก่หน่วยงานทางการภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม รวมทังเผยแพร่
้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยบริ ษัท
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง
ผู้ถือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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2.1
รายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทไม่สนับสนุนให้ มีการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัทกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แ ละบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(รายการที่เกี่ยวโยงกัน) เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทและบุคคลดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม ในบางครัง้ บริ ษัทอาจมีความจาเป็ นต้ องเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกั บธุรกิจของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท มีระเบียบปฏิบตั ิว่า
ด้ วยการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ การตกลงเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว
มีแนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุม่
ธุรกิจฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ที่มีส่วนได้ เสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกรรมใดจะต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียก่ อนการ
พิจารณาธุรกรรมนันและไม่
้
เข้ าร่ วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนัน้ เพื่อให้ การตัดสินใจเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
กลุม่ ธุรกิจฯ อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีอานาจในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทมิได้ มีการดาเนินการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันแต่อย่างใด
ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริ หารของกลุม่ ธุรกิจฯ รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและ
ผู้บริ หารของกลุ่มธุรกิจฯ โดยการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดพื ้นฐาน ไม่เป็ นการเอา
เปรี ยบผู้อื่นอย่างไม่ยตุ ิธรรมหรื อด้ วยวิธีการที่ไม่ถกู จริ ยธรรมหรื อไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และการเข้ าทารายการดังกล่าวจะต้ องเป็ นไป
ตามธุรกรรมปกติและอยูบ่ นพื ้นฐานเดียวกันกับรายการที่ทากับลูกค้ า
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอย่าง
ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมัน่ ใจว่าการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท ได้ คานึงถึงปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับความคุ้มครองอย่างเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน อันได้ แก่ พนักงาน ผู้บริ หารของบริ ษัท
หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก
บริ ษัทมีนโยบายแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมี
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม 10 ประการ ได้ แก่ การกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี การประกอบกิ จการด้ วยความเป็ นธรรม การต่อต้ านการทุจริ ต การเคารพสิทธิ มนุษยชน การปฏิบตั ิต่อพนักงาน/
แรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิง่ แวดล้ อม นวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน
3.1
การมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียในการเสริ มสร้ างผลการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ มีสว่ นร่ วมในการสร้ างเสริ มผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท โดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ จะเป็ นลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรื อเจ้ าหนี ้สามารถส่งข้ อเสนอแนะผ่า นทาง
เว็บไซต์มายังผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือกันระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ าง
ความมัน่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ
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3.2
การจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดและการปกป้องผู้ให้ ข้อมูลหรื อผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษัทมีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายังบริ ษัทได้ โดยตรงที่อีเมล์ ir.seg@segroup.co.th (แผนกงานนักลงทุนสัมพันธ์ ) หรื อศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนของบริ ษัท (สายด่วน
ร้ องเรี ยน1726) นอกจากนี ้ พนักงานของบริ ษัทสามารถติดต่อมายังประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรื อประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรื อหัวหน้ าสานักตรวจสอบภายในได้ โดยตรง โทร 02-631-1311 ต่อ 5830 เพื่อแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนจาก
การกระทาผิด
บริ ษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต โดยบริ ษัทจะไม่กระทาการใดที่มีลกั ษณะ
การปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้ างทางานให้ แก่บริ ษัท เนื่องจากการแจ้ งเบาะแสดังกล่าว และ
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเก็บรักษาข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแส ข้ อมูลการร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้ เป็ นความลับ ซึ่งจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ ยวข้ องด้ วย หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนดเท่านัน้ นอกจากนี ้
ผู้ร้องเรี ยนสามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และระเบียบการสอบสวน
ข้ อเท็จจริ งและพิจารณาโทษทางวินยั ที่บริ ษัทกาหนด
3.3
แนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ไว้ ในหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เพื่ อ
เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะได้ รับการดูแลตามสิทธิและข้ อตกลงที่มีอยูก่ บั บริ ษัทอย่างเป็ นธรรม ซึ่งแนวปฏิบั ติ
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท มุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้ เกิดผลประกอบการที่ดี มีความสามารถในการ
แข่งขัน มีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยคานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ แก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริ ษัท มีหน้ าที่ในการดาเนินงาน เปิ ดเผยข้ อมูลให้ เกิดความโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สนิ และธารงไว้ ซงึ่ ชื่อเสียงของบริ ษัท
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัท ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าที่มีต่อบริ ษัท เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ที่จะสร้ าง
นวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและ
การบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า โดยคานึงถึงความต้ องการและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างมี
ความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า และไม่เป็ นการกระตุ้นการสร้ างนิสยั ที่ไม่พงึ
ประสงค์ ไม่กาหนดเงื่ อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม จัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กับลูกค้ าอย่าง
เคร่งครัด และด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เอาใจใส่และสม่าเสมอ รักษาข้ อมูลความลับของลูกค้ า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ า ยกเว้ นได้ รับ
อนุญาตจากลูกค้ าหรื อมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทจะไม่ค้ากาไรจากการเปิ ดเผยข้ อมูลความลับของลูกค้ า
พนักงานจะต้ องไม่ปรึ กษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้ าของตนกับพนักงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับอื่นซึง่ วางข้ อจากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้ อมูลลูกค้ า
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บริ ษัท ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าและรับฟั งข้ อคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท
รวมทัง้ รับฟั งเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริ การของกลุ่มธุรกิ จฯ ซึ่งเมื่อได้ รับเรื่ องแล้ ว หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจะต้ อง
ดาเนินการตรวจสอบและให้ การแก้ ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
พนักงานทุกคนของบริ ษัท เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็ นปั จจัยหลักของความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจึง
ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐานเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันน
้ าอื่นๆ ในธุรกิจ และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาให้ กลุม่ ธุรกิจฯ
เป็ นสถาบันการเงินชันน
้ าที่สามารถให้ บริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า
บริ ษัทมีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องการแต่งตัง้ โยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษ มีการปฏิบตั ิโดย
ความสุจริ ตใจ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุก
คน โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานทุกคนอย่างให้ เกียรติ ให้ ความเคารพสิทธิสว่ นบุคคล และเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะที่
จาเป็ นโดยถือเป็ นความลับ โดยบริ ษัทไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องด้ วยเชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรื อ
รสนิยมทางเพศ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
บริ ษัทมีระบบการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เสมอภาค และเทียบเคียงได้ กบั ผู้ประกอบการอื่นในประเทศ
ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ มีค่าตอบแทนเมื่อเกษี ยณอายุแก่พนักงานเพื่อสร้ างความมั่นคงในชี วิต สวัสดิการสาหรั บ
พนักงานของบริ ษัทประกอบด้ วยกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุม่ การประกันชีวิตกลุ่ม
การประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ การตรวจสุขภาพประจาปี ห้ องพยาบาลของบริ ษัท ตลอดจนการให้ ทนุ การศึกษาต่อเนื่องระดับปริ ญญาตรี
สาหรับพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้ น
ด้ านความปลอดภัยและสุขอนามัย บริ ษัทจัดการสภาพแวดล้ อมในสถานที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย
สิง่ แวดล้ อมที่ดีเพื่อเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และเพื่อการอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีการซ้ อม
หนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอาคารสานักงาน รวมทังบริ
้ ษัทได้ ประกาศเรื่ องแนวการปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยและกรณีพบเหตุการณ์
ผิดปกติ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่ออาคารสถานที่และต่อพนักงานทุกคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิเรื่ องระบบความปลอดภัย
สานักงาน
บริ ษัทมีการดูแลบริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้ เกียรติ ให้ โอกาสในการทางาน
แก่พนักงานทุกระดับ และมุง่ เน้ นการพัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทางานที่ ดี
บริ ษัทสือ่ สารให้ พนักงานเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ ขององค์กร เพื่อให้ พนักงานมี
เป้าหมายร่ วมกันในการสร้ างมูลค่าขององค์กร มีการกาหนดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบตั ิงานใน
หน้ าที่ของพนักงานตามคุณค่าที่บริ ษัทมุง่ หวัง และมีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ในการสร้ างมาตรฐานด้ านพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ให้ พนักงานทราบโดยทัว่ กัน เพื่อให้ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและระเบียบพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจฯ และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อเจ้ าหนี ้ รวมถึงเจ้ าหนีค้ า้ ประกัน
บริ ษัทปฏิบตั ิตามสัญญาและข้ อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้ าหนี ้และเจ้ าหนี ้ค ้าประกันของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ให้ ข้อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้และเจ้ าหนี ้ค ้า
ประกันของบริ ษัท
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บริ ษัทจะรายงานฐานะและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทแก่เจ้ าหนี ้ด้ วยความถูกต้ องและซื่อสัตย์อย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ได้ บริ ษัทจะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดยเร็ ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลัก
ความสมเหตุสมผล โดยบริ ษัทมุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้และให้ ความเชื่อถื อซึง่ กันและกัน
บริ ษัทได้ กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารเงินทุนเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้ บริ ษัทอยูใ่ นฐานะที่ยากลาบากใน
การชาระหนี ้คืนแก่เจ้ าหนี ้ อีกทังมี
้ การบริ หารสภาพคล่องเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการชาระคืนหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้ของบริ ษัทอย่างทันท่วงทีและ
ตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้ เหมาะสมกับ
กิ จกรรมทางการเงิ นของกลุ่มธุรกิ จฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงิ นกองทุน ( Internal Capital Adequacy
Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสม สามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญครบทุกด้ าน ทังภายใต้
้
ภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้ องตามแนวทางการกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของคูค่ ้ าเสมอมา เนื่องจากความสาเร็ จของบริ ษัทส่วนหนึง่ มาจากการได้ รับการสนับสนุนจาก
คูค่ ้ า บริ ษัทจึงปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าทุกรายด้ วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทาธุรกิจ ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งได้ บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบโดยเร็ ว
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
บริ ษัทมีนโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สญ
ั ญา หรื อที่ปรึ กษาต้ องอยู่
บนพื ้นฐานของหลักการว่าบริ ษัทต้ องได้ รับประโยชน์สงู สุด ภายใต้ กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ คู่สญ
ั ญาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการคัดเลือกของบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการนาเสนอราคา และห้ ามมิให้
พนักงานรั บผลประโยชน์ ต่างๆ จากผู้ที่เข้ ารั บการคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรี ยก หรื อการรั บ หรื อการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ ้ าและร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทประกอบด้ วยการจัดหาผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การ เปรี ยบเทียบราคาและเงื่อนไขเพื่อให้ เกิดการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อคงไว้ ซึ่งประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท พิสจู น์ทราบการมีตวั ตนของผู้ขาย/
ผู้ให้ บริ การ (Know Your Supplier) ตรวจรับสินค้ า/ บริ การ ประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การภายหลังการส่งมอบแต่ละครัง้
และรายปี และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (Approved Supplier List) ซึ่งคานึงถึงปั จจัยในเรื่ อง
ต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้ า/ บริ การ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ของผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การจากงานที่ผ่านมา สถานะการเงิน
ประวัติการถูกร้ องเรี ยน/ ฟ้ องร้ อง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ บริ การหลังการขาย และความปลอดภัยในเรื่ องข้ อมูลของบริ ษัท เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ สาหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างปกติ บริ ษัทจะตรวจสอบราคากับผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การอย่างน้ อย 3 ราย เพื่อเปรี ยบเทียบและคัดเลือกผู้ขาย/
ผู้ให้ บริ การที่เหมาะสมที่สดุ ส่วนกรณีการจัดซื ้อจัดจ้ างแบบต่อเนื่องหรื อกรณีฉกุ เฉิน บริ ษัทจะสอบถามราคาจากผู้ขาย/ ผู้ให้ บริ การที่
เห็นว่าเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ชาย/ ผู้ให้ บริ การที่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาอย่างน้ อย 1 ราย และเจรจาต่อรองราคา
บริ ษัทมีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มีการนาข้ อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อดาเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และกลุม่ ธุรกิจฯ จะไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมายหรื อเป็ นภัยต่อสังคมและ
ความมัน่ คงของประเทศ หรื อกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทดาเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริ ยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มีการดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ได้ มาหรื อใช้
ข้ อมูลความลับทางการค้ าของคู่แข่งทางการค้ าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าหรื อกล่าวหา
ในทางร้ ายโดยปราศจากมูลความจริ ง
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การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ ร้ายสินค้ าและบริ การของบริ ษัทอื่นถือเป็ นการขัดต่อนโยบายของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทมี
เป้าหมายในการขยายธุรกิจด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดีกว่า
บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัททาหน้ าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข และ
วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรี ภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็ นสิทธิสว่ นตัว แต่ห้ามมิให้ พนักงานใช้ สิทธิหรื อ
สนับสนุนทางการเมืองในนามของกลุม่ ธุรกิจฯ
บริ ษัทปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตาม ข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด เปิ ดเผยนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่นต่อสาธารณชน ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์ กรใดๆ ที่ทาธุรกิ จผิดกฎหมาย เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
คอรัปชัน่ หรื อเป็ นภัยต่อสัง คมและความมัน่ คงของประเทศ ไม่ดาเนินธุรกิจใดๆ ที่มีสว่ นทาให้ ชุมชน สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้ อม
ได้ รับความเสียหาย และไม่สร้ างผลกาไรบนภาระของสังคม
บริ ษัทยึดมัน่ ในการประสานประโยชน์ขององค์ กร พนักงาน ลูกค้ าและผู้ถือหุ้นให้ สอดคล้ องกับประโยชน์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้ นการเติบโตควบคู่กับการสนับสนุนการนาเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านธุรกิจของบริ ษัท และ
พนักงาน อาทิ ด้ านการบริ หารจัดการ การวางระบบ และกฎหมาย เป็ นต้ น ไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมส่วนรวม
และสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมถึงรณรงค์และสร้ างจิตสานึกให้ แก่พนักงานในการ
อนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ บคุ ลากรเป็ นอาสาสมัครหรื อมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล
บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จากัดอยู่แต่โครงการและ
กิจกรรมที่เอื ้อประโยชน์ทางภาษี เท่านัน้ มีสว่ นร่ วมทางสังคมในการให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมที่ธารงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีในการให้ การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ และ
ส่งเสริ มให้ ชมุ ชนโดยรอบของบริ ษัท และชุมชนต่างๆ มีความเข้ มแข็ง สามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุข (รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปรากฏตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
ช่ องทางการแจ้ งข้ อมูลหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทมีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายังบริ ษัทได้ โดยตรงที่อีเมล์ ir.seg@segroup.co.th (แผนกงานนักลงทุนสัมพันธ์ ) หรื อศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนของบริ ษัท (สายด่วน
ร้ องเรี ยน 1726) นอกจากนี ้ พนักงานของบริ ษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรื อประธาน
กรรมการตรวจสอบหรื อหัวหน้ าสานักตรวจสอบภายในได้ โดยตรง โทร 02-631-1311 ต่อ 5830 เพื่อแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนจาก
การกระทาผิด
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิจอยูภ่ ายใต้ กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความ
มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้ างสมดุลทางเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตังมั
้ น่ ที่จะดารง
ตนให้ เป็ นบริ ษัทที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และสามารถบริ หารกิจการ
ให้ เติบโตอย่างมัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม บนพืน้ ฐานของจริ ยธรรมและหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี รวมทังสามารถสร้
้
าง
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงผลกระทบในการดาเนินธุรกิจที่มีตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ในทุกด้ าน บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในด้ านต่างๆ ดังนี ้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ กาหนดแนวทางในการดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไว้ ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า คู่สญ
ั ญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังยั
้ งส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญารวมถึงการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ ในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
(1) การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง ด้ วยความสุจริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส เปิ ดเผยข้ อมูลที่
สาคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยจะคานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นลูกค้ า คูค่ ้ าพนักงาน และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใต้ หลักพื ้นฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังน
้ าหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดาเนินงานทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันจะนาไปสูก่ าร
พัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
(3) การกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ ความส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สิ่ ง แวดล้ อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ น
สากล โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้
เห็น ช่วยเหลือหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(4) การกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา โดยกาหนดให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้ เห็น ช่วยเหลือ หรื อ
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(5) การส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีสทิ ธิภาพ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสาร ให้ ความรู้ สนับสนุนและสร้ างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ าย ในการบริ หารการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่วา่ จะ
เป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่า
เทีย มกัน ไม่ละเมิ ดสิท ธิ ขัน้ พืน้ ฐาน และไม่เ ลือกปฏิ บัติไม่ว่า จะเป็ นในเรื่ อ งของเชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทังทางตรงและทางอ้
้
อม เช่น การบังคับใช้ แรงงาน (Forced Labour) การใช้ แรงงานเด็ก (Child Labour)
และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิ
มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยนสาหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้ ดาเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
(2) จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน และ/หรื อ
โบนัสที่เป็ นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการ
ประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรมเพื่อสร้ างความมัน่ คงในสายอาชีพและส่งเสริ มโอกาสความก้ าวหน้ าในอาชีพ
(3) ส่งเสริ ม การพัฒนาบุค ลากร โดยจัดให้ มีการจัด อบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุค ลากรเข้ าร่ ว มสัม มนา และ
ฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติ
ที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
(4) จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่
พนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้พนักงาน และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
(5) จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชัน้ ของบริ ษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสี่ยงตามระดับ
อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทางานของแต่ละบุคคล
(6) ดาเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้ มีมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้
พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
(7) สร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับเสมือน
พี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบซึง่ กันและกัน
(8) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิ ดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการกระทาที่ไม่
ถูกต้ องในบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าและผู้บริโภค
(1) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลของลูกค้ าที่ตนได้ ลว่ งรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจอันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย และไม่
นาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้ าที่ตามกฎหมาย
(2) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะเปิ ดให้ ลูกค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ เกี่ ยวกับความไม่พอใจและดาเนินการตอบสนองความ
ต้ องการลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
(3) ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้ า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับลูกค้ าเป็ น
การล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
(4) มุง่ มัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าให้ ได้ รับสินค้ าและบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ ภายใต้
ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทังยกระดั
้
บมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
(5) เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง รวมทัง้
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
(6) จัดระบบการบริ การลูกค้ าให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจและดาเนินการตอบสนองความต้ องการลูกค้ าอย่าง
รวดเร็ ว
(7) ดาเนินการโดยให้ มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้ าและบริ การที่ได้ มาตรฐานสากล
(8) ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับลูกค้ า
(9) สนับสนุนด้ านข้ อมูลอบรมให้ ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษัท
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ ค วามสาคัญ ในเรื่ อ งการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และส่ง เสริ ม การใช้ พ ลัง งานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้ อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนที่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัท จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทเลือกใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างจาเป็ นที่สดุ เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม
สิง่ แวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) จัดกิจกรรมที่จะมีสว่ นอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอเพื่อคืนกาไรสูส่ งั คม
(3) ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่าง จริ งจังและต่อเนื่อง
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่ การปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมีนโยบายที่จะให้ การสนับสนุนทางด้ านการศึก ษาแก่เยาวชน โดยการบริ จาคอุปกรณ์ การเรี ยนและสนับสนุน ทุนการศึกษา
นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังมีนโยบายที่จะให้ ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้ าง ไม่วา่ จะเป็ นการให้ เงินสนับสนุนแก่สถานีตารวจ เพื่อปรับปรุ ง
อุปกรณ์ในการให้ บริ การประชาชน การให้ เงินสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้ เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุง
เครื่ องมือเครื่ องใช้
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และ ผู้มีส่วนได้
เสีย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทางานในองค์ กร และในระดับความร่ วมมือ
ระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทาสิ่งต่าง ๆ ด้ วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาในสิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ ให้ กบั กลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียรับทราบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เข้ าถึงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ได้ อย่างทั่วถึง

นโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ โดยยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ หลักการกากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น รวมถึงระเบียบข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการต่ อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่องดังนี ้
 บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานและการ
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน โดยบริ ษัทห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนติดสินบน
ตอบแทน หรื อให้ เงินแก่บคุ คล เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อบริ ษัทห้ างร้ านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรื อเพื่อมีอิทธิพลต่อการ
ดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ถ้ ามีการจ่ายเงินหรื อให้ ข องขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) แก่เจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับองค์กรของรัฐหรื อองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษัท ซึ่ง
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทนี ้รวมถึงการห้ ามมิให้ มีการเรี ย กร้ อง ดาเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชั่นเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั
 บริ ษัทจะไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
และความมัน่ คงของประเทศ
นอกจากนี ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและสมาชิกในครอบครัวจะต้ องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่มากหรื อบ่อยเกินไป
รวมทังสิ
้ ง่ ตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมลู ค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรื อบริ ษัทห้ างร้ านอื่นที่บริ ษัทประกอบธุรกิจหรื อจะประกอบธุรกิจด้ วย
เพื่อมุง่ หวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทางบริ ษัททังทางตรงและทางอ้
้
อม
 บริ ษัทกาหนดให้ ทุกฝ่ ายงานดาเนินการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการตามมาตรฐานสากลอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ทกุ ฝ่ ายงานจัดทาแบบประเมินความเสีย่ งด้ วยตนเองเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดรู ปแบบการคอร์ รัปชัน่
เพื่อใช้ ประเมินความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น ให้ ทกุ ฝ่ ายงานรายงานข้ อมูลความเสีย่ งต่อฝ่ ายบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
และสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อสอบทานวิเคราะห์และจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท เพื่อให้ สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
สามารถเตรี ยมพร้ อมในการรองรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
การกาหนดระเบียบปฏิบตั ิในการให้ และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีหลักปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และข้ อกาหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินการทังในด้
้ านการรับและการให้ ต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล มีมลู ค่าเหมาะสม และ
ไม่มีลกั ษณะที่จะนาไปสูก่ ารให้ หรื อรับสินบน
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 บริ ษัทสื่อสารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง และชี ้แจงบทบาทหน้ าที่ของพนักงานในการชี ้เบาะแส
กรณีพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส และการจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษหรื อให้ ผลทาง
ลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ ว่าการกระทานันจะท
้
าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริ ษัท การเชิญผู้บริ หารของบริ ษัทรับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้ อ Anti-Corruption
การจัดชี ้แจงนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่หน่วยงานต่างๆ และบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานผ่านทาง E-Learning ในหัวข้ อ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ พร้ อมแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้ าใจ โดยใช้ เป็ นสื่อในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
ใช้ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคนในเรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดยจะจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการสือ่ สารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไปยังบริ ษัทย่อยอีกด้ วยสาหรับการสื่อสารไปยังสาธารณชนและ
ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ บริ ษัทสือ่ สารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านหลายช่ องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท รายงานประจาปี และรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริ ษัทในการให้ บริ การบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ในช่วงเทศกาล
ปี ใหม่ บริ ษัทได้ ขอความร่ วมมือพนักงานส่ง e-card ไปยังคู่ค้าและลูกค้ าให้ ทราบทั่วกัน เพื่ออวยพรปี ใหม่และขอความร่ วมมืองดให้
ของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่หรื อโอกาสอื่นใดแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุ ปภาพรวมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทมีความตระหนักและให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยรวม ในระบบ
บริ หารและการปฏิบตั ิงานที่มีความสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานผลและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่ งเน้ นให้ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดาเนิน ธุ รกิ จ โดยที่ป ระชุม คณะกรรมการของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้ มี ม ติ พิจ ารณาอนุมัติ แต่ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน พร้ อมนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งต่าง ๆ ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จัดทาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี 5
องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
ได้ แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบ
การติดตาม โดยให้ ผ้ บู ริ หารทาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท จากนันน
้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท มีความ
เหมาะสมเพียงพอ ในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้ อกาหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการทุจริ ต รวมทังมี
้ การจัดทารายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ
สาหรับปี 2561 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาภายนอก ได้ แก่ บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด (“EY”) ให้ ประเมินระบบ
การควบคุมภายในระดับองค์กรสาหรับ SELIC SEIC SECAP และ TIC และในปี 2562 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาภายนอก ได้ แก่ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“PWC”) ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดทาแผนงานการตรวจสอบ
ภายในประจาปี แบบ Risk-Based Audit ของแผนการปฏิบตั ิงานบริ ษัท
อย่างไรก็ตามในรอบปี 2562 สานักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินประจาปี 2562 ได้ ให้ ความเห็นว่า ไม่พบข้ อบกพร้ อมที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ระบบควบคุมภายในของบริ ษัท มีความเหมาะสม และเพียงพอ
นอกจากนี ้ในเดือนสิงหาคม 2562 บริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลบรรษั ทภิบาล เพื่อช่วยเหลืองานของ
คณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่
บังคับใช้ กับ ธุร กรรมต่าง ๆ รวมถึง บทบัญญัติเ กี่ ย วกับ การกากับ ดูแลที่ดี ตามหลักธรรมาภิ บาลที่เ ป็ นมาตรฐานตามนโยบายให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการกากับกิจการที่ดี และดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างยัง่ ยืน
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจได้ ในรอบปี ที่
ผ่านมา หากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อสังเกตระบบการควบคุมภายใน ผู้บริ หารได้ ให้ ความสาคัญในการปรับปรุงแก้ ไขอย่างจริ งจัง
ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มีนยั สาคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี ้ การทารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เป็ นการทารายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทัว่ ไป มีความจาเป็ นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็ นไปตามราคาตลาด ซึ่งกลุม่ ธุรกิจได้
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ ว
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บริ ษัทมีการจัดทาแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ รับความร่ วมมือจากผู้บริ หารในการตอบแบบประเมิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริ หารดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็นให้ มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ตังส
้ านักตรวจสอบภายในซึง่ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เพื่อรองรับการตรวจสอบภายใน ให้ มี
ความเป็ นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้
มีมติแต่งตังนายวิ
้
ชาญ อัศวรังสี เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิงาน และได้ เข้ ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็ นผู้ควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ
การศึกษา
ประวัติการทางาน

นายวิชาญ อัศวรังสี
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
2553 – 2562
ผู้อานวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษัท ซัมมิท แคปปิ ตอล ลีสซิ่ง จากัด
2562 - ปั จจุบนั ผู้อานวยการ สานักตรวจสอบภายใน
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

มีหน้ าที่ความรับผิดชอบสอบทานควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ และ เสริ มสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพื่อบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีการป้องกันและรักษาดูแลทรัพย์สิน
ที่ดี ความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายเงิน ตลอดจนร่ วมกากับดูแลการปฏิบตั ิตาม นโยบาย หลักเกณฑ์ แผนงาน ขันตอนการด
้
าเนินงาน
ของบริ ษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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12. รายการระหว่ างกัน
มาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยนัน้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสัง่ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังปฏิ
้ บตั ิ
ตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ รายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันนันต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท บริ ษัท จะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการทารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนันๆ
้ ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดีและโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ก่อนนาเสนอ
ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ การทารายการนันเป็
้ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
ในการเข้ าทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และรายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ น
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามหลักการดังนี ้
(ก)
การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่ อนไขการค้ าโดยทั่วไประหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ องได้ โดยไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ หากรายการดังกล่าวนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี) และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรื อ สามารถแสดง
ให้ เห็นได้ วา่ การทารายการดังกล่าวมีการกาหนดราคาหรื อเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรื อเป็ นธรรม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
(ข)
การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่ เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป
การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปจะต้ องได้ รับการพิจารณาและให้ ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ ให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อบังคับ ประกาศ และคาสัง่ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ ้น
บริ ษัท จะแต่งตัง้ ผู้เชี่ ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ย วกับรายการดังกล่าวเพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยที่ผ้ ูที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการดังกล่าว เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะ
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เปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท

รายการระหว่ างกันที่มีสาระสาคัญ
ในปี 2561 - 2562 บริ ษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึง่ เป็ นรายการ
ที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีการกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการที่เกี่ยวข้ องของการทารายการ ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
- รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสาหรับงวด
ตัง้ แต่ วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้ ดังนี ้
มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ชื่อบริษัท
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ปี 2562
ปี 2561
เบีย้ ประกันภัยรับ
948.54
1,390.19
ธุรกิจประกันชีวติ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) กรรมการและ รายการที่เกิดจากการ
13.08
ผู้ถือหุ้นใหญ่ รับประกันชีวิตจากนิติบคุ คล/
ทางอ้ อม
บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึง่ ได้ แก่ การ
ร่วมกัน
รับประกันชีวิตแบบกลุม่ จาก
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มี
กรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นร่วมกัน
รวมถึงรับประกันชีวิตจาก
กรรมการ ผู้บริ หาร กลุม่ ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ เป็ นต้ น
บริ ษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ ส์
กรรมการและ
12.74
9.91
(ประเทศไทย) จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ ว กรรมการและ
4.82
2.76
ไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด กรรมการและ
3.96
3.10
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จากัด กรรมการและ
3.21
3.50
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ชื่อบริษัท

บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้ นท์ จากัด

ธุรกิจประกันภัย
บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)

Frasers Logistics & Industrial
Asset Management Pte. Ltd.

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

Myanmar Distillery Co., Ltd.

บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ

รายการที่เกิดจากการรับ
ประกันภัยจากนิติบคุ คลที่
เกี่ยวโยง โดยจานวนเบี ้ย
ประกันส่วนใหญ่มาจากการ
รับประกันประเภท
Industrial all risk (IAR),
Property damage (PD),
Business interruption (BI)
จากบริษัทขนาดใหญ่ ทัง้
บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และบริ ษัทจากัด
ที่มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

2.87

11.00

2.69

7.13

154.59

172.64

27.12

-

23.52

31.11

22.72

-

20.47

0.07

20.32

-
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ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
Frasers Property Australia Pty กรรมการและ
Limited
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
Frasers Property Limited
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) กรรมการและ
จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร กรรมการและ
จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท แสงโสม จากัด
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ กรรมการและ
จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ
กรรมการและ
เอเชีย จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

19.58

20.04

18.83

40.43

17.17

-

14.88

-

13.34

-

11.69

6.46

11.38

0.86

11.37

21.53

หน้ ำ 109 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ชื่อบริษัท

บริ ษัท สุราบางยี่ขนั จากัด

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

รายได้ จากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
กรรมการและ
จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์
ผู้ถือหุ้นใหญ่
จากัด
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) กรรมการและ

รายการที่เกิดจากการให้ นิติ
บุคคลที่เกี่ยวโยงเช่ารถยนต์
ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ซึง่ มีการเช่ารถยนต์
หลากหลายประเภท เช่น
รถบรรทุกสาหรับขนส่ง
สินค้ าประเภทเครื่ องดื่ม
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลสาหรับ
ผู้บริ หาร/พนักงาน เป็ นต้ น

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
10.42

-

3.58

170.57

2.97

53.40

0.11

120.76

501.10

714.91

771.59
54.46

719.59
36.28

54.02

51.76

36.48

38.63

32.48

25.99
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ชื่อบริษัท

บริ ษัท นารุ่งโรจน์ จากัด

บริ ษัท ป้อมเจริ ญ จากัด

บริ ษัท ป้อมทิพย์ (2012) จากัด

บริ ษัท นากิจการ จากัด

บริ ษัท ป้อมกิจ จากัด

บริ ษัท ป้อมคลัง จากัด

บริ ษัท นาพลัง จากัด

บริ ษัท นาเมือง จากัด

บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

รายได้ จากสัญญาเช่ าซือ้ และสัญญาเช่ าการเงิน

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

28.26

29.75

27.77

26.29

23.25

23.62

22.20

23.13

21.56

23.45

21.16

21.67

21.08

22.27

20.13

21.01

408.75

375.74

4.07

4.29
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ความสัมพันธ์

บริ ษัท น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร
จากัด

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

บริ ษัท น ้าตาลทิพย์สโุ ขทัย จากัด

บริ ษัท แก้ วกรุงไทย จากัด

รายได้ เงินปั นผล
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า กรรมการและ
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้ อม
ถือหน่วยลงทุน
ทางอ้ อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า กรรมการ
อสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ร่วมกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ทางอ้ อมถือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
หน่วยลงทุน
เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
ทางอ้ อม
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
กรรมการและ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
Frasers Hospitality Trust

กรรมการและ

ลักษณะรายการ

รายการที่เกิดจากการให้
บริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยง
เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่า
ซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
รายการที่เกิดจากการรับเงิน
ปั นผลจากการลงทุนในตรา
สารหนี ้และ/หรื อตราสารทุน
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
2.91
3.23

1.05

1.06

0.10

-

93.23
38.02

58.41
38.68

32.45

-

14.44

12.66

4.11

2.92

2.62

1.76

1.12

2.39
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ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์ กรรมการ
คอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)
ร่วมกัน
รายได้ จากการให้ บริการอื่น
บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
กรรมการและ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ทางอ้ อมถือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
หน่วยลงทุน
เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
ทางอ้ อม
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ ผู้ถือหุ้นทางอ้ อม
โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
ร่วมกัน
บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด กรรมการและ
(มหาชน)

ลักษณะรายการ

รายได้ ที่เกิดจากการ
ให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาด้ าน
การเงินและการลงทุน

รายการที่เกิดจากการรับ
ดอกเบี ้ยจากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้และ/หรื อตรา
สารทุนของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

0.48

-

21.91
21.00

60.17
42.00

0.91

18.17

106.19
56.93

48.27
27.86

23.13

13.56

11.69

-

9.00

-

5.44

2.47

-

4.33
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บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

กาไรจากการขายเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า กรรมการและ
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้ อม
ถือหน่วยลงทุน
ทางอ้ อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ทางอ้ อมถือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
หน่วยลงทุน
เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
ทางอ้ อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า กรรมการ
อสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
Frasers Hospitality Trust
กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
กรรมการและ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์ กรรมการ
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายการที่เกิดจากกาไรจาก
การขายเงินลงทุนในตรา
สารหนี ้และ/หรื อตราสารทุน
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

-

0.05

186.98
107.98

77.73
1.06

85.75

4.66

16.21

-

0.43

1.08

0.15

3.24

-0.85

1.68

-3.96

66.81

-18.73

-0.81
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

ร่วมกัน
รายได้ อ่ ืน
บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง

กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

ค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์ เชียล
กรรมการและ
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมนเนจเม้ นท์ จากัด ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
กรรมการและ
จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เทอราโกร เฟอร์ ติไลเซอร์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
จากัด
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
กรรมการและ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดีเวลล็อป
กรรมการและ
เมนท์ จากัด
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท โออิชิ ราเมน จากัด
กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จากัด กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

รายการที่เกิดขึ ้นจากการ
ให้ บริ การเช่าพื่นที่ ค่าปรับ
จากการจ่ายเงินล่าช้ าจาก
สัญญาเช่าดาเนินงาน และ
อื่นๆ
รายการที่เกิดจากการบันทึก
สารองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนจ่าย
ที่เกิดจากความเสียหายของ
บริ ษัทผู้เอาประกันภัยซึง่
เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน

28.65
28.65

0.19
0.19

-89.38
16.07

582.28
0.18

14.51

75.07

11.23

-

10.35

-

5.51

1.46

5.18

0.05

4.74

0.04

4.64

3.36
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล
กรรมการและ
จากัด
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน กรรมการและ
เนจเม้ นท์ จากัด
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ รี เทล จากัด กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
Frasers Logistics & Industrial กรรมการและ
Asset Management Pte Ltd.
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ ว กรรมการและ
ไทย จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด
กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการและ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
ค่ าจ้ างและค่ าบาเหน็จ
บริ ษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ กรรมการ
จากัด
เกีย่ วข้องกับ
ผูบ้ ริหารสาคัญ

ลักษณะรายการ

รายการที่เกิดจากค่าจ้ าง
และค่าบาเหน็จให้ กบั ที่
นาส่งเบี ้ยประกันวินาศภัย

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

3.52

1.01

3.43

9.81

2.57

3.02

2.03

0.45

-

13.96

-8.01

31.31

-229.39

9.72

64.24

432.84

481.01
469.03

587.04
541.82
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ความสัมพันธ์

ของบริษทั
ย่อย
บริ ษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์ โบ กรรมการ
รกเกอร์ จากัด
เกีย่ วข้องกับ
ผูบ้ ริหารสาคัญ
ของบริษทั
ย่อย
บริ ษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ กรรมการและ
จากัด
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ทางอ้อม
ร่วมกัน
ต้ นทุนทางการเงิน
The Southeast Group
กรรมการ
International Limited
ร่วมกัน (เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่
จนถึงวันที่ 7
มิถนุ ายน
2561)
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
บริ ษัท สยามประชาคาร จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด
กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ กรรมการและผู้
จากัด
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

ลักษณะรายการ

ค่าธรรมเนียมสาหรับการค ้า
ประกันกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน

มีคา่ ใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานแก่บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน เช่น ค่าเช่า
พื ้นที่ ค่าเช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ค่าบริ การที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็ นต้ น

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

11.98

45.15

-

0.07

111.91
111.91

67.18
67.18

47.88
27.44

33.77
23.91

19.82

7.71

-

1.17

0.62

0.99

-

2.00
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ชื่อบริษัท
บริ ษัท บุญญเขต จากัด

ความสัมพันธ์
กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

ลักษณะรายการ
มีการจาหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ซึง่ เป็ นที่ดินพร้ อม
อาคารพาณิชย์ ตังอยู
้ ท่ ี่
จังหวัดเพชรบุรี โดยการ
จาหน่ายดังกล่าวเพื่อ
เตรี ยมการในการโอนกิจการ
ทังหมด
้
(EBT) ตามแผน
ปรับโครงสร้ างกิจการกับ
TIC

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
2.00

หน้ ำ 118 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
- ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้
ชื่อบริษัท
เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ
บริ ษัท วัน แบงค็อก จากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

กรรมการและ
ยอดคงเหลือของเบี ้ย
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกันภัยค้ างรับ จากการ
ทางอ้ อม
รับประกันชีวิตและประกัน
ร่วมกัน
วินาศภัยจากบุคคลและบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก กรรมการและ
จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน กรรมการและ
เนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
กรรมการและ
จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์
ผู้ถือหุ้นใหญ่
จากัด
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
321.06
515.40
70.94
-

26.82

15.49

15.64

25.62

14.80

8.04

4.84

14.95

0.58

48.07

0.40

2.45

0.11

26.88
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ชื่อบริษัท
บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ อง
แก้ วไทย จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

-

147.45

-

117.05

-

41.69

- 4.21

- 8.21

191.14

73.42

78.36
12.41

69.82
7.79

3.06

4.55

ลักษณะรายการ

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

กรรมการ
เกี่ยวข้ องกับ
ผู้บริ หารสาคัญ
ของบริ ษัทย่อย
บริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศ กรรมการและ
ไทย) จากัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
Frasers Property Australia Pty กรรมการและ
Limited
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
กรรมการและ
จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) กรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

ปี 2562
-

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2561
2.50

บริ ษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์
โบรกเกอร์ จากัด

ยอดคงเหลือของลูกหนี ้ตาม
สัญญาเช่าดาเนินงานที่เกิด
จากการให้ เช่ารถยนต์แก่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
7.30
4.37

บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์
จากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

3.50

3.21

บริ ษัท ป้อมเจริ ญ จากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

2.44

2.80

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

49.64

47.09

24.86
16.24

25.99
18.83

5.85

7.16

2.77

-

5,668.73

3,595.37

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษัท น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร
จากัด

บริ ษัท น ้าตาลทิพย์สโุ ขทัย จากัด

บริ ษัท แก้ วกรุงไทย จากัด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

ยอดคงเหลือของลูกหนี ้ตาม
สัญญาเช่าการเงินทีเ่ กิดจาก
การให้ เช่ารถยนต์แก่บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน
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ชื่อบริษัท
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ปี 2562
1,901.72

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2561
1,264.83

1,052.89

107.49

872.54

466.01

626.54

671.44

567.80

547.75

379.90

256.00

189.61

186.98

69.21

75.40

8.52

19.45

-

14.70

ลักษณะรายการ

กรรมการและ ยอดคงเหลือของเงินลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
หลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นบริ ษัท
ทางอ้ อม
เกี่ยวข้ องกัน
ร่วมกัน
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
กรรมการและ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
กรรมการและ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวน
ผู้ถือหุ้นราย
เจอร์
ใหญ่ทางอ้ อม
ถือหน่วยลงทุน
ทางอ้ อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ทางอ้ อมถือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม หน่วยลงทุน
เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
ทางอ้ อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
กรรมการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ร่วมกัน
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
ผู้ถือหุ้น
โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
Frasers Hospitality Trust
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ ง
กรรมการ
แอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด
ร่วมกัน
(มหาชน)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้
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ชื่อบริษัท
บริ ษัท บิ๊กซี เซอร์ วิสเซส จากัด
สินทรัพย์ อ่ ืน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ร่วมทุน จากัด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่นๆ

ความสัมพันธ์

61.19
18.86

39.99
12.25

5.93

1.44

4.97

-

2.01

2.01

0.36

17.95

0.10

0.10

28.97

6.24

624.04

1,625.53

ลักษณะรายการ

บริ ษัทร่วมค้ า บริ ษัทย่อยมีการให้ เงินกู้ยมื แก่
บริ ษัทร่วม
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้น
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อมถือ
หน่วยลงทุน
ทางอ้ อม

ปี 2562
-

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2561
14.70

ยอดคงเหลือจากการให้ บริ การ
เช่าพื ้นที่ ค่าปรับจากการ
จ่ายเงินล่าช้ าจากสัญญาเช่า
ดาเนินงาน ดอกเบี ้ยค้ างรับ
จากการลงทุน และอื่นๆ กับ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

สารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
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ชื่อบริษัท
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด

บริ ษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์ เชียล
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมนเนจเม้ นท์
จากัด

บริ ษัท ไทย มาลายา กลาส
จากัด

บริ ษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้ นท์ จากัด

บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ อง
แก้ วไทย จากัด (มหาชน)

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่นๆ

หนีส้ นิ อื่น
บริ ษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรก
เกอร์ จากัด

ความสัมพันธ์
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

ปี 2562
485.39

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2561
1,482.71

23.13

35.41

16.98

4.59

7.70

15.63

7.47

11.62

1.20

15.53

82.17

60.04

91.65
64.20

147.77
111.18

ลักษณะรายการ
ยอดคงเหลือของสารองค่า
สินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่าย ซึง่ เกิดจาก
การรับประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัยจากบริ ษัทและบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกัน

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการ
ยอดคงเหลือจากค่าใช้ จา่ ยใน
เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานและ
ผู้บริ หารสาคัญ ค่าธรรมเนียมค้ างจ่าย กับ
ของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
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ชื่อบริษัท
The Southeast Group
International Limited

บริ ษัท สยามประชาคาร จากัด

บริ ษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์
โบรกเกอร์ จากัด

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอื่นๆ

ความสัมพันธ์
กรรมการ
ร่วมกัน (เป็ น
ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จนถึงวันที่
7 มิถนุ ายน
2561)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน
กรรมการ
เกี่ยวข้ องกับ
ผู้บริ หารสาคัญ
ของบริ ษัทย่อย
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ทางอ้ อม
ร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
17.96
11.81

8.82

-

-

16.11

0.67

8.67
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อบังคับ ประกาศ และคาสัง่ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ น
การโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ แต่เป็ นการทารายการที่ได้ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต 2 รายการหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้


การพัฒนา “โครงการเวลเนส ลีฟวิ่งนอร์ ธปาร์ ค”

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนในการเข้ าทารายการระหว่างกันโดยการเข้ า ซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท นอร์ ธปาร์ ค
เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ จากัด จาก (ก) บริ ษัท นันทพัฒน์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด จานวน 119,999,998 หุ้น (ข) บริ ษัท ทีซีซีซีแอล ฟิ ฟทีน
จากัด จานวน 1 หุ้น และ (ค) บริ ษัท นอร์ ธปาร์ ค พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวล ลอปเม้ นท์ จากัด จานวน 1 หุ้น ซึง่ บุคคลตาม (ก) – (ค) เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ รายการดังล่าวจะเกิดขึ ้นภายหลังจากการดาเนินการตามแผนปรับโครงสร้ างกิจการแล้ วเสร็ จ และบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับกับ
การทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทารายการดังกล่าว และแต่งตัง้ ที่ปรึ กษา
ทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ ยวโยง โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการภายหลังจากที่บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2562 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ อนุมตั ิการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ในการพิจารณาและดาเนินการในรายละเอียดของการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของนอร์
้
ธ
ปาร์ ค โดยให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจดาเนินการแทนบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงในเรื่ องการพิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้ อง การเข้ าเจรจา เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข ลงนามในเอกสารสัญญาที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง พิจารณาวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิเข้ าประชุม (Record Date) เพื่ออนุมตั ิ การเข้ าซื ้อหุ้นนอร์ ธปาร์ ค และการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาการเข้ าทารายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดและความเหมาะสมของการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของนอร์
้
ธปาร์ ค โดยคณะกรรมการบริ หารอาจจะพิจารณา
นาเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในการเข้ าทารายการดังกล่าว หรื อ อาจพิจารณาไม่นาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวไม่เหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น ต่อไป


การให้ บริการสินเชื่อแก่ ค่ คู ้ าของบริษัทที่เกี่ยวโยง

เนื่องจากปั จจุบนั SECAP มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลายประเภทซึ่งให้ บริ การแก่ค่คู ้ าของบริ ษัทที่เกี่ยวโยง โดยคาดว่าในอนาคต SECAP
จะมีการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวต่อ เพื่อให้ เป็ นไปตามการกากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด มีแนวทางในการ
พิจารณาออกผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ ดังนี ้
หน้ ำ 126 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1) การออกผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อใหม่ (Product Screening)
ฝ่ ายจัดการของบริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด นาเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ซึ่งประกอบด้ วย กลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ วงเงินในการปล่อยสินเชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็ น
ต้ น เพื่อให้ ผ้ มู ีอานาจตามอานาจดาเนินการและอานาจอนุมตั ิ (MOA) ของ บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งได้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร ตามวงเงินที่กาหนด เพื่ออนุมตั ิการออกผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อดังกล่าว
2) การติดตามผลการให้ สินเชื่อ (Monitoring)
ฝ่ ายจัดการของ บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด มีการรายงานยอดคงเหลือ อายุคงค้ างของลูกหนี ้สินเชื่อ คุณภาพของ
ลูกหนี ้ และพิจารณาความเสี่ยงหรื อโอกาสในการเกิดหนี ้สูญของลูกหนี ้แต่ละผลิตภัณฑ์ ต่อคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด เป็ นประจาทุกเดือน รวมถึงมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท อาคเนย์
แคปปิ ตอล จากัด รับทราบ เป็ นประจาทุกไตรมาส
3) การทบทวนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาปล่ อยสินเชื่อ (Reviewing)
ฝ่ ายจัดการของ บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด มีการนาเสนอต่อผู้มีอานาจอนุมตั ิผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ SECAP ซึ่ง
ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท ตามวงเงินที่กาหนด เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
พิจารณาปล่อยสินเชื่อต่างๆ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผู้อนุมตั ิจะเป็ นไปตามอานาจในการอนุมตั ิผลิตภัณฑ์

เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมเกิน
กว่ าร้ อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง
-

บริ ษัทไม่มีนโยบายให้ บคุ คลซึง่ มีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริ ษัทย่อยแทนการถือหุ้นในบริ ษัท

หน้ ำ 127 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

หน้ ำ 128 ของจำนวน 129 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

13.ข้ อมูลที่สาคัญทางการเงิน

หน้ ำ 129 ของจำนวน 129 หน้ ำ

บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หลังกำรจัด

ก่ อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

สิ นทรัพย์

งบกำรเงินรวม

เฉพำะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

หมายเหตุ

2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

4,901,066,391

ลูกหนี้เงินลงทุน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

(บาท)
4,910,023,841

61,718,833

10,000

2,007,900,074

-

-

5, 7

1,599,942,620

2,488,733,962

-

-

23

5,048,397,833

6,376,209,296

-

-

8

698,920,058

721,478,635

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน

5, 9

347,168,849

351,534,621

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

5, 10

278,466,102

447,901,280

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

5, 11

54,799,537,288

49,304,632,713

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

12
13

161,678,710

132,409,124

-

-

186,997,456

280,237,679

-

-

5, 14

1,655,585,252

1,348,822,807

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื

234,000,000

5,634,267,868

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

15

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

17

509,047,801

506,226,255

สิ ทธิการเช่าที่ดิน

18

1,357,267,530

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

19

16,191,400,185

15,184,842,970

541,248

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

20

410,346,694

420,483,276

12,194,586

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

34

363,709,600

285,160,091

-

-

ค่าความนิยม

4

84,140,909

84,140,909

-

-

สิ นทรัพย์อื่น

21

2,398,999,558
90,992,672,836

2,659,667,744
87,510,405,277

รวมสินทรัพย์

-

-

3,226,676,607
-

-

85,412,937
9,254,812,079

545,500
555,500

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 130 ของจำนวน 163 หน้า

3

บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หลังกำรจัด

ก่ อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม

เฉพำะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

หมายเหตุ

2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(บาท)
หนี้สิน
เจ้าหนี้เงินลงทุน

18,970,023

1,804,068,030

-

เงินกูย้ มื

5, 22

16,122,494,504

15,197,155,771

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

5, 23

52,074,298,748

50,233,567,981

-

-

24

3,620,746,833

3,230,361,749

-

-

หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

12

322,665,791

136,783,129

92,958,526

620,761,487

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

22

587,866,541

416,213,742

-

-

25

315,100,709

240,322,808

16,414,058

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น

34

643,635,044

354,561,755

15,977,400

-

26

1,962,632,306

2,141,611,201

58,916,916

800,925

75,761,369,025

74,375,407,653
-

6,046,959,100

800,925

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

5,852,603,617

103,047,109

-

-

1
27

ทุนจดทะเบียน

7,536,401,860

7,536,411,860

7,536,401,860

7,536,411,860

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

7,520,978,320

10,000

7,520,978,320

10,000

ทุนที่ออกและชาระแล้วก่อนการปรับโครงสร้าง

-

2,738,600,111

-

-

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ถือครองก่อนการปรับโครงสร้าง

-

207,968,216

18,224,269,226

-

3,272,639

-

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

18,224,269,226

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

28

344,221,600

329,657,589

ทุนสารองอื่น

27,714,962

7,714,962

ยังไม่ได้จดั สรร

5,914,660,601

5,665,798,266

62,445,449

(16,896,999,584)

3,921,712,037

(22,603,112,655)

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

15,134,845,125
96,458,686

12,871,461,181
263,536,443

3,207,852,979
-

(245,425)
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

15,231,303,811

13,134,997,624

3,207,852,979

(245,425)

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

90,992,672,836

87,510,405,277

9,254,812,079

555,500

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

28

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

-

(255,425)
-

หน้า 131 ของจำนวน 163 หน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
หลังกำรจัด

ก่อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562

เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี
สาหรับงวดตั้งแต่
สิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
31 ธันวาคม
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั )
2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หั ก เบี้ยประกันภัยต่อ

5

20,921,595,636

26,677,612,599

-

-

(5,359,986,440)

(5,627,507,661)

-

-

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หั ก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม่ ขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน

15,561,609,196

21,050,104,938

-

-

181,969,465

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ

15,743,578,661

166,379,951
21,216,484,889

-

-

840,359,062

1,406,622,055

-

2,967,725,066

2,534,042,677

-

30,510,596

48,504,878

-

479,716,770

1,170,743,150

-

1,882,344,395

1,766,752,161

1,203,185,577

1,229,479,894

-

130,803,416

-

รายได้จากสัญญาเช่าดาเนิ นงาน

5

รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

5

รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รายได้จากการลงทุน

5 , 30

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุ พนั ธ์
รายได้คา่ ที่ปรึ กษา
รายได้อื่น

5

รวมรำยได้

206,153,971

42,000,000

245,501,196

2,739,150

-

-

386,552,181

276,960,697

23,740,126,279

29,822,393,817

3,189,329,369

9,635,947,331

-

-

12,748,509,349

11,614,034,554

-

-

(3,724,799,326)

(4,161,529,276)

-

-

9,023,710,023

-

-

248,240,346

-

ค่าใช้ จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึ้นจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน

5

หั ก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ

3,040,791,165

7,452,505,278
2,932,206,949

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

2,695,254,700

2,243,949,229

-

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า

1,793,104,829

1,508,386,448

-

584,690,791

1,307,709,688

-

2,362,499,849

2,580,415,945

57,465,645

199,219,831

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

5

ต้นทุนจากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

5 , 31

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุ พนั ธ์

156,613,076

ต้นทุนทางการเงิน

5

รวมค่ำใช้ จ่ำย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด/ ปี

255,425

4,241,102
61,855,635

-

500,020,880

24,538,754

23,364,611,186

28,360,361,579

166,940,345

375,515,093

1,450,013,318

81,300,001

(255,425)

(96,544,446)
278,970,647

(427,009,077)
1,023,004,241

(15,847,218)
65,452,783

(255,425)

(12,018,920)
34

76,304,854

461,151,739

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

-

-

255,425
-

หน้า 132 ของจำนวน 163 หน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
หลังกำรจัด

ก่อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

เฉพำะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี

สาหรับปี

สาหรับปี

สาหรับงวดตั้งแต่

สิ้นสุ ดวันที่

สิ้นสุ ดวันที่

สิ้นสุ ดวันที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั )

2562

2562

2562

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(บาท)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(2,906,423)

(13,008)

-

-

11

1,979,931,913

(1,765,197,475)

-

-

34

(395,986,383)

353,039,495

-

-

1,581,039,107

(1,412,170,988)

-

-

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมรำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
รายการทีจ่ ะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีมลู ค่าสิ นทรัพย์ใหม่

332,651,277

-

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(29,040,466)

15,346,646

650,912

-

(60,722,162)

(3,069,329)

(130,182)

-

242,888,649

12,277,317

520,730

-

1,823,927,756
2,102,898,403

(1,399,893,671)
(376,889,430)

65,452,783

(255,425)

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

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

65,452,783
65,452,783

(255,425)
(255,425)

2,122,394,547

(362,302,355)

65,452,783

(255,425)

(19,496,144)
2,102,898,403

(14,587,075)
(376,889,430)

65,452,783

(255,425)

0.41

1.39

0.09

(255)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด/ ปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด/ปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด/ ปี
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บาท)

35

หน้า 133 ของจำนวน 163 หน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ-ก่อนการจัดสร้างธุรกิจ
กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนเกินของเงินลงทุน

ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ทุนเรื อนหุ้น

ที่ออกและ

ของผูท้ ี่ถูกซื้ อ

ส่วนเกิน

ที่ออกและ

ชาระแล้ว

ที่ถือครอง

มูลค่า

ทุนสารอง

หุ ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

ชาระแล้ว

ก่อนการปรับโครงสร้าง ก่อนการปรับโครงสร้าง

จากการซื้อเงินลงทุน
ยังไม่ได้
ทุนสารองอื่นๆ

จัดสรร

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

หมายเหตุ

รวม

ส่วนเกินทุน

ในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม

ผลต่างทุนจาก

องค์ประกอบอื่น

รวมส่วนของ

ส่วนของ

การแปลงค่า

จากการตีราคา

ในราคาที่สูงกว่า

การรวมธุรกิจภายใต้

ของ

ผูถ้ ือหุ้น

ส่วนได้เสี ยที่

รวมส่วนของ

งบการเงิน

สิ นทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี

การควบคุมเดียวกัน

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ของบริ ษทั ใหญ่

ไม่มีอานาจควบคุม

ผูถ้ ือหุ้น

11,767,306

5,382,922,661

(บาท)

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

-

2,400,000,000

-

-

285,621,862

7,714,962

4,645,938,832

3,368,048,388

(39,562)

2,003,146,529

-

12,722,198,317

77,516,186

12,799,714,503

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
เพิม่ หุ ้นสามัญ
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
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10,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

การเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

-

338,600,111

207,968,216

-

-

-

-

-

-

-

(35,013,104)

-

(35,013,104)

รวมการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

-

338,600,111

207,968,216

-

-

-

-

-

-

-

(35,013,104)

-

(35,013,104)

338,600,111

207,968,216

-

-

511,555,223

200,607,332

712,162,555

511,555,223

200,607,332

712,162,555

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(35,013,104)

-

-

-

(35,013,104)

-

511,565,223

-

200,607,332

-

712,172,555

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรั บงวด
กาไร

-

-

-

-

-

-

1,039,205,341

-

-

-

-

1,039,205,341

(16,201,100)

1,023,004,241

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

-

-

-

10,354,944

(1,411,849,636)

(13,008)

-

-

-

(1,411,862,644)

(1,401,507,700)

1,614,025

(1,399,893,675)

รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จสำหรั บงวด

-

-

-

-

-

-

1,049,560,285

(1,411,849,636)

(13,008)

-

-

-

(1,411,862,644)

(362,302,359)

(14,587,075)

(376,889,434)

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

(44,035,727)

-

-

-

-

-

โอนไปกาไรสะสม

-

-

-

-

-

14,334,876

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

10,000

-

2,738,600,111

207,968,216

-

44,035,727
-

329,657,589

-

7,714,962

-

5,665,798,266

-

-

1,956,198,752

-

(52,570)

(14,334,876)
-

1,988,811,653

-

(35,013,104)

-

11,767,306

-

(14,334,876)
-

3,921,712,037

-

-

-

-

-

-

-

12,871,461,181

-

263,536,443

-

13,134,997,624

หน้า 134 ของจำนวน 163 หน้า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนเกินของเงินลงทุน

ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ทุนเรื อนหุ้น

ที่ออกและ

ของผูท้ ี่ถูกซื้ อ

ส่วนเกิน

ที่ออกและ

ชาระแล้ว

ที่ถือครอง

มูลค่า

ทุนสารอง

หุ ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

ชาระแล้ว

ก่อนการปรับโครงสร้าง ก่อนการปรับโครงสร้าง

จากการซื้อเงินลงทุน
ยังไม่ได้
ทุนสารองอื่นๆ

จัดสรร

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

หมายเหตุ

รวม

ส่วนเกินทุน

ในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม

ส่วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่น

รวมส่วนของ

ส่วนของ

การแปลงค่า

จากการตีราคา

ในราคาที่สูงกว่า

การรวมธุรกิจภายใต้

ของ

ผูถ้ ือหุ้น

ส่วนได้เสี ยที่

รวมส่วนของ

งบการเงิน

สิ นทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี

การควบคุมเดียวกัน

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ของบริ ษทั ใหญ่

ไม่มีอานาจควบคุม

ผูถ้ ือหุ้น

11,767,306

3,921,712,037

(บาท)

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

10,000

2,738,600,111

207,968,216

-

329,657,589

7,714,962

5,665,798,266

1,956,198,752

(52,570)

1,988,811,653

(35,013,104)

12,871,461,181

263,536,443

13,134,997,624

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
ลดหุ้นสามัญ
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รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

(10,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10,000)

-

(10,000)

(10,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10,000)

-

(10,000)

การเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

4, 27

รวมการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

7,461,030,460

(2,738,600,111)

(207,968,216)

############

10,941,372

20,000,000

(43,314,254)

(37,648,070)

-

-

-

(22,573,882,687)

(22,611,530,757)

(30,485,893)

23,903,387

(6,582,506)

7,461,030,460

(2,738,600,111)

(207,968,216)

############

10,941,372

20,000,000

(43,314,254)

(37,648,070)

-

-

-

(22,573,882,687)

(22,611,530,757)

(30,485,893)

23,903,387

(6,582,506)

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย

4, 27

59,947,860

-

-

145,313,613

-

-

-

-

-

-

(33,776,184)

-

(33,776,184)

171,485,289

(171,485,000)

289

59,947,860

-

-

145,313,613

-

-

-

-

-

-

(33,776,184)

-

(33,776,184)

171,485,289

(171,485,000)

289

-

-

(33,776,184)

(22,645,306,941)

140,989,396

(147,581,613)

(6,592,217)

.

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,520,968,320

(2,738,600,111)

(207,968,216)

############

10,941,372

20,000,000

(43,314,254)

(37,648,070)

(22,573,882,687)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรั บงวด
กาไร

-

-

-

-

-

-

304,917,794

-

-

304,917,794

(25,947,147)

278,970,647

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

-

-

-

(23,194,449)

1,582,065,352

(2,906,423)

261,512,274

-

-

1,840,671,203

1,817,476,754

6,451,003

1,823,927,757

รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จสำหรั บงวด

-

-

-

-

-

-

281,723,345

1,582,065,352

(2,906,423)

261,512,274

-

-

1,840,671,203

2,122,394,548

(19,496,144)

2,102,898,404

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

(3,622,639)

-

-

3,622,639

เงินปั นผลจ่าย ( Dividend paid )
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

7,520,978,320

-

-

-

-

############

344,221,600

27,714,962

14,075,883
5,914,660,601

-

-

3,500,616,034

(2,958,993)

(14,075,883)
2,236,248,044

(68,789,288)

(22,562,115,381)

(14,075,883)
(16,896,999,584)

15,134,845,125

-

96,458,686

15,231,303,811
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่น

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ต้ งั แต่ วนั ที่ 29 มิถุนำยน 2561
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ) ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั )

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(บาท)
10,000

-

-

-

-

10,000

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด
ขาดทุนสาหรับงวด
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

-

-

-

(255,425)
(255,425)

-

(255,425)
(255,425)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

10,000

-

-

(255,425)

-

(245,425)
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3

บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ ตรวจสอบ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่น
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

(บาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

10,000

-

-

(255,425)

-

(245,425)

-

25,745,237,546
25,745,237,546

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น
เพิ่ม (ลด) หุน้ สามัญ

18

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น

7,520,968,320

18,224,269,226

-

-

7,520,968,320

18,224,269,226

-

-

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

3

รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจ

-

(22,603,112,655)
(22,603,112,655)

(22,603,112,655)
(22,603,112,655)

-

(22,603,112,655)

3,142,124,891

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ ำ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด
ขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

7,520,968,320

18,224,269,226

-

-

โอนไปสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

7,520,978,320

18,224,269,226
3

-

65,452,783
520,730
65,973,513

3,272,639

(3,272,639)

3,272,639

62,445,449

-

(22,603,112,655)

65,452,783
520,730
65,973,513

3,207,852,979
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด/ปี

278,970,647

ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561

1,023,004,241

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี
สาหรับงวดตั้งแต่
สิ้ นสุดวันที่
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
31 ธันวาคม
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั )
2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)
65,452,783

(255,425)
-

96,544,446

427,009,077

15,847,218

-

461,151,739

500,020,880

24,538,754

-

1,520,820,239

1,262,208,546

111,906

-

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

44,021,033

10,465,816

-

-

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นไหมเรี ยกคืน
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน

(34,795,637)

81,700,000

-

-

59,412,355

57,130,503

สารองหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย

3,189,329,369

9,635,947,331

-

-

สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย

4,345,393,086

4,276,992,937

-

-

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

(8,765,132,828)

(6,311,440,730)

-

-

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

57,465,645

199,219,831

(27,251,651)

-

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์

156,613,076

(130,803,416)

61,855,635

-

(889,642)

367,539,466

-

-

12,018,920

-

-

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ส่วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

-

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

-

และทรัพย์สินรอการขาย

2,669,538

-

(4,474,820)

45,640,812

-

-

(1,203,185,577)

(1,229,479,894)

-

-

3,642,724

8,998,194

-

-

36,170,153

(597,974)

-

-

(912,515)

-

-

2,640,071

257,176

-

-

เงินปันผลรับ

(689,432,849)

(641,300,580)

(149,999,813)

-

ดอกเบี้ยรับ

(1,192,911,547)

(1,125,451,581)

(95,501,384)

-

(1,638,515,317)

8,468,167,040

(102,277,014)

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

133,000

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

-

(255,425)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี
สาหรับงวดตั้งแต่
สิ้ นสุดวันที่
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
31 ธันวาคม
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั )
2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

930,387,531

(254,391,894)

-

(1,025,498,241)

(1,835,302,669)

-

22,558,577

45,093,101

-

4,365,773

(88,785,994)

-

169,435,177

197,272,261

-

(2,195,509,484)

(8,440,421,455)

585,326,398

942,001,709

73,654,384

(716,316,559)

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

5,424,450,843

3,898,340,888

-

390,385,084

394,783,080

-

หนี้ สินอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

(102,355,311)

(417,187,342)

(13,674,920)

(12,427,173)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

2,625,010,494

2,180,824,993

รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย

1,095,351,343

1,001,400,014

-

รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย

639,689,100

594,008,702

-

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(764,131,354)

(687,904,803)

(943,722)

-

เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

3,595,919,583

3,088,328,906

(314,821,558)

-

(249,993)

-

35,477,776

-

ลูกหนี้ จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อื่น

(234,000,000)

-

230,301

22,168,877

(545,500)

800,925
-

(313,877,836)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

-

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

2,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(4,277,070)

(2,797,728)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(34,757,454)

601,549,119

(2,372,323,121)

(4,407,013,355)

(206,730)

-

(46,332,243)

(114,758,239)

(12,184,314)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
เงินให้กูย้ ืม

-

(1,364,850,030)

-

(783,016,309)

(4,670,983,844)

(2,140,000,000)

-

483,485,304

4,916,640,794

1,085,000,000

-

20,055,110

36,601,301

149,999,813

-

188,469,262
เงินสดสุ ทหมายเหตุ
ธิใช้ ไปในกิปจระกอบงบการเงิ
กรรมลงทุน นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี(3,913,546,551)
้
4

57,059,625
(3,581,702,327)

88,947,508
(793,215,940)

-

เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กูย้ ืม
รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืม

15,653,748,119

11,634,297,903

6,863,178,005

-

เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืม

(14,656,757,952)

(8,932,619,217)

(5,662,300,698)

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี
สาหรับงวดตั้งแต่
สิ้ นสุดวันที่
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
31 ธันวาคม
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั )
2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เงินสดรับจากการออกหุ ้นทุน

10,000

เงินสดจ่ายจากการลดหุ้นทุน

(10,000)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นทุน

(6,582,222)

(6,582,222)

เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้น

-

จากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

(209,516,544)

(137,475,443)

-

(469,315,460)
311,575,941

(512,731,329)
2,051,471,914

(24,538,754)
1,169,746,331

10,000

(6,051,027)

1,558,098,493

61,708,833

10,000

(2,906,423)
(8,957,450)
4,910,023,841

(13,008)
1,558,085,485
3,351,938,356

61,708,833
10,000

10,000

4,901,066,391

4,910,023,841

61,718,833

10,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

รายการที่ไม่ใช่ เงินสด
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด

25,000,000,000

-

25,000,000,000

-

751,830,000

-

751,830,000

-

-

10,000

-

-

-

ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ ค่าหุ้น
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

130,450,326

348,233,435

เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12,184,314

โอนอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ

527,047,488

1,002,945,090

-

-

ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน

400,475,118

301,316,600

-

-

-

12,184,314

-
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

ปี 2562

ปี 2561

การคานวณ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2.15

7.76

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.34

1.29

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
ขันต้
้ นต่อยอดขาย
อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี ้ย

5.01
0.97
1.28
12.19

5.78
0.97
3.48
14.61

กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ / รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลีย่
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ / รวม
สินทรัพย์เฉลีย่
รวมหนี ้สิน / รวมส่วนของบริษัทใหญ่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนี ้สิน
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ / รวมรายได้
กาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ น / รวมรายได้

1.81

3.92

กาไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้ / ต้ นทุนทาง
การเงิน
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว

สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
90,993
87,510
75,761
74,375
15,231
13,135
7,521
-

% เปลี่ยนแปลง
3.98%
1.86%
15.96%
100.00%

ฐานะการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ SEG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 15,231 ล้ านบาท และ 13,135
ล้ านบาท ตามลาดับ การเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากกาไรสุทธิ สาหรับงวด และการเพิ่มขึ ้นของกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต เป็ นส่วนใหญ่
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7,521 ล้ านบาท และ 10,000 บาท
ตามลาดับ บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 โดยมีทนุ จดทะเบียนจานวน 10,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 7,536,411,860 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
753,640,186 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ และเพื่อชาระเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการทังหมดของกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน และตามการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 บาท เพื่อลดทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วตอนจัดตังบริ
้ ษัท
ตารางที่ 2 ผลประกอบการสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
(หน่ วย : ล้ านบาท)
% เปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
รายได้ รวม
23,740
29,822
-20.39%
ค่าใช้ จา่ ยรวม
23,365
28,360
-17.62%
กาไรสุทธิ
279
1,023
-72.73%
รายได้ รวม
รายได้ รวมของ SEG สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจานวน 6,082 ล้ านบาท มาจาก
การลดลงของรายรับรวมจากธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากการลดลงของเบี ้ยประกันชีวิตที่ถือเป็ นรายได้ จานวน 6,392 ล้ านบาทจากการ
ลดลงของเบี ้ยประกันรับปี แรก และปี ต่ออายุของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทชาระเบี ้ยครัง้ เดียว ผ่านช่องทางธนาคาร
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ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมของ SEG สาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจานวน 4,996 ล้ านบาท มาจาก
การลดลงของเงินสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว จากการรับประกันภัยประเภทชาระเบี ้ยครัง้ เดียวจากธุรกิจ
ประกันชีวิต จานวน 6,447 ล้ านบาท

กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของ SEG สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 279 ล้ านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
1,023 ล้ านบาท ลดลงจานวน 744 ล้ านบาท
การลดลงของกาไรสุทธิสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิจาก
ธุรกิจประกันภัย จานวน 941 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการรับประกันภัยประเภทรถยนต์เป็ นส่วนใหญ่ โดยที่บริ ษัทสามารถควบคุม
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานให้ ลดลงจากปี ที่แล้ วได้ จานวน 218 ล้ านบาท

หน้ ำ 143 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอ
รับรองว่า
(1)
งบการเงิ นและข้ อมูลทางการเงิ นที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่ว นที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและ
บริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและ
การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
ในการนี ้ เพื่ อเป็ นหลัก ฐานว่า เอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุด เดีย วกัน กับ ที่บ ริ ษัท ได้ รับ รองความถูกต้ อ งแล้ ว บริ ษัท ได้
มอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ ชื่ อของนาย
โชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. ดร.สมชัย

สัจจพงษ์

กรรมการบริ หาร

ลายมือชื่อ
- โชติพัฒน์ พีชานนท์ - สมชัย สัจจพงษ์ –
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1. นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
76

คุณวุฒกิ ารศึกษา
 ปริ ญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
์
กิตติมศักดิ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปริ ญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การและการ
ท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
 ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้ านนา
 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)
281,103,971
(37.38)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร
- คู่สมรส คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการ
- บิดา นางอาทินนั ท์ พีชา
นนท์ กรรมการ, นาย
ฐาปร สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ

ช่ วงเวลา
ก.ค. 2561 – ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2530 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน จากัด
บริ ษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
เฟรเซอร์ ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท สิริวนา จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

Holding Company
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง
ลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
Holding Company
ห้ างสรรพสินค้ า
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และพื ้นที่ให้ เช่า
ผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
และสิง่ พิมพ์
บริ ษัทลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
เครื่ องดื่ม

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ จากัด
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

เครื่ องดื่ม
บริ ษัทลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
ผลิต จาหน่าย และให้ บริ การต่างๆ
บริ ษัทลงทุนและให้ ก้ ยู ืม

หน้ ำ 145 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1

อายุ
(ปี )

77

คุณวุฒกิ ารศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริ หารธุรกิจการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา
 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริ หารธุรกิจการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

281,103,971
(37.38)

- คู่สมรส นายเจริ ญ
สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการ
- มารดา นางอาทินนั ท์
พีชานนท์ กรรมการ ,
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั
ม.ค. 61-ปั จจุบนั
ม.ค. 61-ปั จจุบนั
ส.ค.61 -ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน จากัด
บริ ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
เฟรเซอร์ ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ รอง
ประธานกรรมการบริ หารคนที่
1
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จากัด
กลุม่ บริ ษัทแสงโสม
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

2544 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

3. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
63
รองประธานกรรมการคนที่ 2
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

 ปริ ญญาเอก Finance, University of
Mississippi, USA
 ปริ ญญาโท Finance, Marshall University,
USA

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนคริ นทร์
ศิริราชมูลนิธิ
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มูลนิธิคืนช้ างสูธ่ รรมชาติ
คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริ มผู้ให้ โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

รองประธานกรรมการคนที่ 2/ บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเภทธุรกิจ

Holding Company
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง
ลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
ห้ างสรรพสินค้ า
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และพื ้นที่ให้ เช่า
ผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
และสิง่ พิมพ์
เครื่ องดื่ม
เครื่ องดื่ม
เครื่ องดื่ม

ผลิต จาหน่าย และให้ บริ การต่างๆ
บริ ษัทลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
มูลนิธิ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
Holding Company

ส่วนราชการ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน้ ำ 146 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

 ปริ ญญาตรี Business Management, Boston
University, USA
 Director Certification Program (DCP) 3/2562
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

58

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Certification Program (DCP)
155/2555 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

- ไม่มี -

- คู่สมรส นางอาทินนั ท์
พีชานนท์ กรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

2559 – 2560

ประธานกรรมการ

2558 – 2560
2557 – 2558
2557 – 2558
2557 – 2558
ปี 2557
2556 - 2557

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ผลิตไฟฟ้ า รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
พลังงาน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันปิ โตรเลียม
ธนาคาร
หน่วยงานของรัฐ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่ ครบวงจร

กรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานกรรมการ

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

Holding Company

บริ ษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด

ธุรกิจลีสซิ่ง

2561- ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ

ให้ เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์
ธุรกิจประกันชีวิต

บริ ษัท เอส โซฟิ น จากัด

2559- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
บริ ษัท ทีซีซี พริ วิเลจ การ์ ด จากัด

2558- ปั จจุบนั
2556- ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2559 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
บริ ษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จากัด
บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บิก๊ ซี เซอร์ วิสเซส จากัด (มหาชน)

การพัฒนาเทคโนโลยีในกับบริ ษัทต่างๆ ใน
เครื อ TCC และ SEG
ให้ คาปรึกษาด้ านการเงินและการลงทุน
ให้ บริ การซื ้อสินค้ าผ่านบัตรเครดิตในกลุม่
TCC
สถานฝึ กอบรมในกลุม่ บริ ษัท TCC
ให้ พื ้นที่เช่า
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้ พื ้นที่เช่า

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

2562 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

ห้ างสรรพสินค้ า
ให้ บริ การธุรกิประกันชีวิตและประกันวินาศ
ภัย
ผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม

หน้ ำ 147 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

5. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส

6. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ/
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ
(ปี )

48

45

คุณวุฒกิ ารศึกษา

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
อิมพีเรี ยลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
 ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ การบริ หาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน
 ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Accreditation Program (DAP)
10/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 Director Certification Program (DCP)
46/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 Finance for Non-Finance Director (FN)
10/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย

 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

- บุตร นายเจริ ญ สิริวฒ
ั น
ภักดี กรรมการ , คุณ
หญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
- คู่สมรสของนาย
โชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

กรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
อาวุโส
กรรมการ

เฟรเซอร์ ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด
บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน จากัด
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด

ธุรกิจลีสซิ่ง

2550 – ปั จจุบนั
2559- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้ เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์
ธุรกิจประกันชีวิต

บริ ษัท อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน จากัด
บริ ษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
บริ ษัท ทีซีซี พริ วิเลจ การ์ ด จากัด

2558- ปั จจุบนั
2556- ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
บริ ษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จากัด

ลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
ให้ คาปรึกษาด้ านการเงินและการลงทุน
ให้ บริ การซื ้อสินค้ าผ่านบัตรเครดิตในกลุม่
TCC
สถานฝึ กอบรมในกลุม่ บริ ษัท TCC
ให้ พื ้นที่เช่า

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

Holding Company

2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
ม.ค. 51 – ปั จจุบนั
ก.พ. 56 - ปั จจุบนั

กรรมการ/
กรรมการกากับดูแลบรรษัท
ภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
Fraser and Neave, Limited

ม.ค. 49 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง
เครื่ องดื่ม
ผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
และสิง่ พิมพ์
กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่ และจัด

2562 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

- ไม่มี -

-

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

บริ ษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด

ประเภทธุรกิจ
และสิง่ พิมพ์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และพื ้นที่ให้ เช่า
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
ให้ บริ การศูนย์ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
Holding Company
ลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
Holding Company

หน้ ำ 148 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการ
ธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

7. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

8.นายอภิชยั บุญธีรวร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

56

66

ช่ วงเวลา
ก.พ. 54 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

มี.ค. 58 – ปั จจุบนั
ก.ย. 54 – มี.ค. 58
ม.ค. 60 – ปั จบุ นั
ก.ย. 54 – ม.ค. 60

รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
คนที่ 1
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

ก.ค. 50 – ปั จจุบนั
เม.ย. 56 - ปั จจุบนั

 ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ,
Ohio State University, USA
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ ,
Ohio State University, USA
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Certification Program (DCP)
75/2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย

- ไม่มี -

 ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาลัยวิชินตัน
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวัทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Accreditation Program (DAP)
17/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 Director Certification Program (DCP)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

พ.ย. 60 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร

มี.ค. 56 - ปั จจุบนั
พ.ย. 55 – ปั จจุบนั
ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการกากับดูแลบรรษัท
ภิบาล
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมศุลกากร
ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั
2558 - 2561
2557 – 2558
2554 – 2557
- ไม่มี -

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

2562 - ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ/รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/รองประธาน

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่ และจัด
จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม

บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ การให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด การจัดการการลงทุน
(มหาชน)
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) การจัดพิมพ์จาหน่ายหรื อเผยแพร่ ตาราเรี ยน
พจนานุกรมและสารานุกรมลงบนสือ่ ต่างๆ
(ยกเว้ นทางออนไลน์)
Times Publishing Limited
Investment Holding
InterBev Investment Limited
ธุรกิจลงทุน
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
Holding Company

บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

ธุรกิจประกันภัย
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

Holding Company

บริ ษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ให้ เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์
ธุรกิจประกันชีวิต

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด

ธุรกิจลีสซิ่ง

หน้ ำ 149 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

53/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 Advance Audit Committee Program 8/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

9. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

10. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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 ปริ ญญาโท นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Director Accreditation Program (DAP)
17/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 Director Certification Program (DCP) 8/2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Advance Audit Committee Program
14/2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 Finance for Non-Finance Director (FN)
30/2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Advanced Bank Management, Asian
Institute of Management, Philippines
 Financial Leadership Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania
 Director Certification Program (DCP)
127/2553 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
 Company Secretary Program 18/2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2550 – ปั จจุบนั
ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

ก.ค. 61 – ก.พ. 62
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
เม.ย.42 - ปั จจุบนั
เม.ย.42 - ปั จจุบนั
พ.ย.55 - ปั จจุบนั

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
มิ.ย. 61 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
บริ ษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
บริ ษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จากัด
บริ ษัท คอนเซพแลนด์ 5 จากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ให้ คาปรึกษาด้ านการเงินและการลงทุน
สถานฝึ กอบรมในกลุม่ บริ ษัท TCC
ให้ พื ้นที่เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่าโรงงาน คลังสินค้ า และ
อสังหาริ มทรัพย์อื่นขายอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายใน
บ้ าน เช่น พัดลม ตู้เย็น ปั๊ มน ้า
ลงทุนและให้ ก้ ยู ืม
Holding Company

บริ ษัท กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษัท อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน จากัด
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)

Holding Company
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
การก่อสร้ าง

บริ ษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน)

ให้ เช่ารถยนต์

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

Holding Company

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of
Cambodia

ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง
ธนาคาร

บริ การรับเหมาก่อสร้ าง

หน้ ำ 150 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

11. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
 Advance Audit Committee Program
32/2553 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Postgraduate Diploma,
North London Polytechnic
 Director Accreditation Program (DAP)
103/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
กรรมการรองผู้จดั การ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิ
บาล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/ เหรัญญิก
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 - 2560
2556 - 2559

12. นางกุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกากับดูแลบรรษัท
ภิบาล
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 ปริ ญญาเอก การเงิน,
University of Pittsburgh
 ปริ ญญาโท การเงิน,
WVA University
 ปริ ญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Certification Program (DCP) 0/2543
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Advance Audit Committee Program
29/2552 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2556 - 2558
ก.พ. 62 – ปั จจุบนั

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

Holding Company

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง
ธุรกิจเครื่ องดื่ม

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคาร

บริ ษัท วุฒิศกั ดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

ธุรกิจความงาม

บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจการบิน

United Thai Shipping Corp Ltd.
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจขนส่ง
Holding Company

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

Holding Company
มูลนิธิ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

องค์กรมหาชน

สมาคมธุรกิจเพือ่ สังคม (ประเทศไทย)
บริ ษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สมาคม
โรงแรม

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

สมาคม

บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

หลักทรัพย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

หลักทรัพย์

หน้ ำ 151 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

13.นางสาวรุ้งทอง จินตนมาลากิจ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์ เมชัน่

49

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
University of North Carolina
 ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ไม่มี -

- ไม่มี -

14. นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายปฎิบตั ิการ

57

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ, Campbell University
สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

15. นายไตรรงค์ บุตรากาศ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายกลยุทธ์และการวางแผน
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 ปริ ญญาโท Finance, International University
Japan
 ปริ ญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริ ษัท ไทย วาโก้ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
2537 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
ต.ค 62 – ปั จจุบนั
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายกลยุทธ์และทรานฟอร์
เมชัน่
พ.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
Luxasia (Siam) Company Limited
ก.ค. 61 – ปั จจุบนั
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
ก.ค. 61 – ก.ย.2562 รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2556 – ก.ค.2561 รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด
2555 - 2556
Director – Treaty
AonRe (Thailand) Ltd.
Reinsurance
ก.ค. 61 – ปั จจุบนั
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายกลยุทธ์และการวางแผน
มิ.ย. 61 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
2561-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เอส โซฟิ น จากัด
2558 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

16. นางสาวฟ้ า มหะนาวานนท์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
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 ปริ ญญาโท MS(CIS) Computer Information
System มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี BBA (Accounting)
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6046
 Director Certification Program (DCP)
131/2553
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท โฟร์ สปูน จากัด
บริ ษัท เจนเทิลแอนด์เนเชอรัล จากัด
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

2562 - ปั จจุบนั

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายการเงินและสนับสนุน
ธุรกิจ
กรรมการ

2560-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จากัด
บริ ษัท เอส โซฟิ น จากัด

2559 – 2560

CFO

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)

ก.ค. 61 – ปั จจุบนั

บริ ษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด

ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิ
ธุรกิจผลิตชุดชั ้นใน ชุดนอน และเสื ้อผ้ า
ธุรกิจอาหาร
Holding Company

Distributor
Holding Company
ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันภัย
บริ การสารวจภัย
ธุรกิจนายหน้ าประกันภัยต่อ
Holding Company
ธุรกิจประกันภัย
Holding Company
การพัฒนาเทคโนโลยีในกับบริ ษัทต่างๆ ใน
เครื อ TCC และ SEG
จาหน่ายเค้ ก กาแฟ ชา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์นาเข้ าและส่งออกเพื่อ
สุขภาพและความงาม
Holding Company

ให้ เช่าและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์
ธุรกิจประกันภัย
ให้ พื ้นที่เช่า
การพัฒนาเทคโนโลยีในกับบริ ษัทต่างๆ ใน
เครื อ TCC และ SEG
ธุรกิจประกันภัย

หน้ ำ 152 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

เม.ย. 59 – มิ.ย. 61
ต.ค. 58 – มี.ค. 59

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้จดั การสาขาประเทศไทย
บริ ษัท เอซไอเอ็นเอโอเวอร์ ซีส์ จากัด
และ CFO
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและ
บริ ษัท ชาร์ ป โซล่าร์ โซลูชนั่ เอเชีย จากัด
การเงิน
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
ผู้จดั การทัว่ ไป ฝ่ ายบัญชี
บริ ษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ จากัด (สาขาประเทศไทย)

พ.ย. 62 - ปั จจุบนั
2560 – 2562

เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท

ช่ วงเวลา
2548 - 2559

16. นางพชร อัมพรไพศาลกิจ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชี

17.นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย
เลขานุการบริ ษัท
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 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ไม่มี -

 ปริ ญญาโท วารสารศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรพื ้นฐานและหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงาน
เลขานุการบริ ษัท (Fundamentals Practice for
Corporate Secretaries)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท
(Advances for Corporate Secretaries)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

มี.ค. 62 – ปั จจุบนั
ก.ค. 61 – ก.พ. 62

2558 – 2560
2556 – 2558
2550 - 2555

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อานวยการส่งเสริ มการ บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ขายและการจัดกิจกรรม
ผู้จดั การฝ่ ายกิจกรรมและ
บริ ษัท อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ส่งเสริ มการขาย

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันภัย
Holding Company
จาหน่ายและติดตั ้งระบบโซล่าร์ เซลล์
ธุรกิจลีสซิ่ง
ขายส่งสินค้ าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์
Holding Company
ธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมแบบครบวงจร
Holding Company
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันภัย

หน้ ำ 153 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

เอกสารแนบ 2

ตารางสรุ ปการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัทและกรรมการของบริษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายชื่อ
นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชยั บุญธีรวร
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายสนิท วรปั ญญา
นายหลักชัย สุทธิชจู ิต1
นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา2
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นายอานนท์ ชนไมตรี
นายวิศษิ ฐ์ โทนุสิน3
นายสมชาย วิวฒ
ั นวัฒนา4
นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์
นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BOD
ID
AC
EB

=
=
=
=

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

ตาแหน่ งใน TGH
BOD
BOD
BOD / CGC
BOD / EB / NRC
BOD / EB / NRC
BOD / CGC
BOD / RMC / EB / CGC
BOD / EB / NRC
BOD (ID) / RMC
BOD (ID) / AC
BOD(ID) / AC / RMC
BOD (ID) / AC / CGC
RMC
IC
NRC
SPC4

ตาแหน่ งใน SELIC
BOD
BOD
BOD / RMC / IC / EB
BOD / IC / EB
BOD
BOD / IC / EB
BOD (ID)
BOD / RMC
BOD / RMC
BOD
=
=
=
=

ตาแหน่ งใน SEIC
BOD
BOD
BOD / IC / EB
BOD / IC / EB
BOD
BOD / IC / EB
BOD (ID)
BOD / RMC
BOD / RMC
BOD
BOD / RMC / IC / EB
-

ตาแหน่ งใน TIC
BOD / NRC / SPC / IC / EB
BOD / SPC / RMC / EB
BOD / IC
BOD / IC
BOD / SPC / RMC / EB
BOD / AC / NRC/ RMC
BOD / AC / NRC / RMC
BOD / AC / NRC

ตาแหน่ งใน SECAP
BOD
BOD
BOD / EB
BOD / EB
BOD
BOD / RMC / EB
BOD / RMC
BOD / RMC
BOD
-

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์

หน้ ำ 154 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
หมายเหตุ : 1 นายหลักชัย สุทธิชจู ิต ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
2
นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยายน 2562
3
นายวิศิษฐ์ โทนุสิน เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยายน 2562
4
นายสมชาย วิวฒ
ั นวัฒนา ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ ที่ 13 กันยายน 2562
5
อ้ างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ ยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
1.คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้ ำ 155 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน คือ พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโยธิ น
พิบลู ย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นางกุลภัทรา สิโรดม ได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ซึ่งกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีนายวิชาญ อัศวรังสี ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายในของบริ ษัท ทาหน้ าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้ ความสาคัญกับการกาหนดโครงสร้ างและกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ การสอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เพยงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 11 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้ าประชุมครบองค์ประชุมทุก
ครัง้ และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระในการ
ได้ รับข้ อมูล การตรวจสอบข้ อมูลที่มีสาระสาคัญในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ ได้ มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทย่อย 1 ครัง้ เพื่อรับทราบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลักการทางาน และภาพรวมของประเด็นต่าง ๆ จากการตรว จสอบ
ของบริ ษัทย่อย โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจาปี 2562 ของบริ ษัท
เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี และการประมาณการทางบัญชีที่
สาคัญ รวมทังได้
้ พิจารณาคาอธิ บาย การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการจัดทา
งบการเงินเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีความ
ถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างพียงพอและเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ สอบทาน และ
ตรวจสอบแล้ ว ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่สานักตรวจสอบภายในได้ รายงานทุกไตรมาส พบว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจ ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัท
ส่ว นการก ากับดูแ ลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี การ
ปฏิบตั ิงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน รวมทังการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจ
้
าปี ของ
บริ ษัทย่อย การปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบบริ ษัทที่กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแล
ทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้ อผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรื อการทุจริ ต เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบของบริ ษัท
3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยรายการที่เป็ นรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะต้ อง
นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ให้ ความเห็นชอบก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ทังนี
้ ้
ฝ่ ายบริ หารได้ รายงานความเคลือ่ นไหวของรายการต่างๆต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส และเปิ ดเผยให้ ถกู ต้ องตาม
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กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
4. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกากับดูแล และ
จรรยาบรรณของบริ ษัท เพื่อให้ การกากับดูแล ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส และปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการกากับดูแล
กิ จ การ สิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น สิท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ เ สีย จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และการถ่ ว งดุลของผู้บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท
ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
5. การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ส อบบั ญชีป ระจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัด เลือ กผู้สอบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบัญชีที่
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 และได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด โดยคุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรื อคุณชาญชัย สกุลเกิดสิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรื อ คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4208 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ ความสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างอิสระโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ การให้ ความเห็นในเชิง
สร้ างสรรค์เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของ
บริ ษัท มีความถูก ต้ องเชื่ อถื อได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพี ยงพอ มี การก ากับ ดูแลกิ จการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพี ยงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
-นางกุลภัทรา สิโรดม(นางกุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

เอกสารแนบ 4

คณะกรรมการบริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณา
ค่าตอบแทนขึ ้นในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า
3 คน โดยมีนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ และนายอภิชยั
บุญธี รวร เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัท
ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัท โดยอาจกาหนดนโยบายและขันตอนการ
้
ดาเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึง
1. กาหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจัด การของบริ ษั ท เพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังคั
้ ดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนดเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการบริ ษัท และผู้มีอานาจในการจัดการของบริ ษัท และผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
2. ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษั ทมีขนาดและองค์ ป ระกอบที่เหมาะสมกับองค์ กร รวมถึงมี การปรั บเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมที่เ ปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ อ งประกอบด้ วยบุค คลที่มี ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
3. ดูแลให้ กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
4. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท และกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่ งใสให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
อื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล
5. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริ ษัท และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึง
หน้ าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ อง การบริ หารจัดการเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์
องค์กร รวมถึงให้ ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล
6. เปิ ดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทารายงานการพิจารณา
ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจาปี
7. กากับดูแลให้ มีการวางแผนและดาเนินการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่งของผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการวางแผนและ
เตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในตาแหน่งที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

หน้ ำ 158 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
บริ ษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความตังใจและมี
้
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของตน
ในนามของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-นายโชติพัฒน์ พีชานท์ (นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้ ำ 159 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

เอกสารแนบ 5

ด้ วยความตระหนักถึงความสาคัญการกากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ
มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่บงั คับใช้ กบั ธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบ าล คณะกรรมการ
บริ ษั ท เครื อ ไทย โฮลดิ ง้ ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลบรรษั ท ภิ บ าล ตามมติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ตลอดจนกากับดูแลให้
การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็ จตรงตามวัตถุประสงค์ภายใต้ การกากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวน 4 ท่าน โดยมี นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็ นประธาน
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นางกุลภัทรา สิโรดม และนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็ นกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล และมีนางสาววิริณฐ์ เจริ ญวัย ผู้ช่วยผู้จดั การ สานักเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล ทังนี
้ ้ อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลมีดงั นี ้
1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. กากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกากับ เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3. กากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ
และนโยบายด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกากับดูแลกิจการ (Good Governance)
ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็ นอิสระ
5. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากลและข้ อเสนอแนะของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้ านการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. ดูแลติดตามการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ มีความตังใจและมี
้
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ สามารถ
อุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของตน
ในนามของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
-นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม(นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่ )
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
หน้ ำ 160 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 6

คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้น โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ จานวน 3 คน ประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้
1. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งมี ก ารประชุม ทัง้ สิน้ 1 ครั ง้ ได้ ร่ า งนโยบายการบริ ห ารความเสี่ย งเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทและได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งดังนี ้
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัทและบริ ษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้ องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ สาคัญ รวมไปถึงกาหนดระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้
(Risk Appetite) สาหรับการดาเนินธุรกิจให้ เหมาะสม
2. วางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท ให้ สามารถประเมิน ติดตามผล และกากับดูแลปริ มาณ
ความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่กาหนด
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ยงที่กาหนด และแจ้ งให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรื อคณะกรรมการกากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์และกากับกิจการทราบในสิง่ ที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความ
เสีย่ งที่กาหนด
5. พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยง รวมทังกลั
้ น่ กรองนโยบายที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารความ
เสีย่ ง เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
6. กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับมอบหมาย
ในนามของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พลตารวจเอก - เจตน์ มงคลหัตถี(เจตน์ มงคลหัตถี)
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

หน้ ำ 161 ของจำนวน 163 หน้ ำ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ 7

บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ถือปฏิบตั ิอยู่ในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดของประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ จึงสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาที่เป็ นจริ ง โปร่ งใส่
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีและดารงไว้ ซึ่งระบบบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางการเงินมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้
ซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ตลอดจนป้องกันมิให้ เกิดความเสีย่ งจากการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถให้
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ( นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี )
ประธานกรรมการ

- นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ( นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หน้ ำ 162 ของจำนวน 163 หน้ ำ

