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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 นโยบายในการดาเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม
1.1.1 ความตั้งใจ
ช่วยให้ลกู ค้าและครอบครัวใช้ชีวิตหรือดาเนินธุรกิจอย่างมีความสุข ไร้ความกังวลใจผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ
1.1.2 วิสัยทัศน์
เราจะเป็ นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ลกู ค้าและพนักงาน รัก ชื่นชมและเชื่อมั่นที่สดุ และเราจะเป็ นผูน้ าธุรกิจทางการเงิน
ในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568
1.1.3 พันธกิจ
เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้ง่ายคุม้ ค่า
เงิน และส่งมอบบริการแบบเทสุดใจเพื่อให้ลกู ค้ามีความสุข
1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
บริษัท ได้กาหนดกลยุท ธ์หลักในการประกอบธุร กิจ สาหรับการดาเนิน ธุรกิจระยะยาวในช่วง 5 ปี ข า้ งหน้า โดย
เน้นกลยุทธ์หลัก ดังนี ้
(ก) เติบโตอย่างเข้มแข็ง
บริษัทให้ความสาคัญกับโมเดลการทากาไรตามผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และช่องทาง ปรับพอร์ทธุรกิจประกัน เติบโต
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
(ข) สร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดี
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติในการยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
(ค) สร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ดี
บริษัทให้ความสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เป็ นองค์กรที่เปิ ดการรับฟั ง เร่งกระบวนการ
พัฒนาทักษะให้พนักงาน
(ง) เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล
บริษัทมุ่งมั่นในการใช้ดิจิตอล เทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีของลูกค้าให้เป็ นไปอย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(จ) สร้างกระบวนการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ
บริษัทให้ความสาคัญกับการปรับกระบวนการทางาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน สร้างมาตรวัดความมี
ประสิทธิภาพ
(ฉ) ปรับองค์กร
บริษัทให้ความสาคัญกับการปรับ โมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มหน่วยงานที่จาเป็ น และจัดขนาดองค์กรให้มีความ
เหมาะสม
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1.1.5 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
คุณค่าและวัฒนธรรมที่พนักงานของกลุ่มบริษัทให้ความสาคัญ ได้แก่ ACTSD ซึง่ มี
• Accountability : ไม่ทาแค่เสร็จ แต่สาเร็จด้วย
• Companionship : คู่คิดที่เข้าใจ และพึง่ พาได้
• Trustworthiness : น่าเชื่อถือ จริงใจ ไว้ใจได้
• Synergy
: 1+1 = 11
• Dynamic
: พัฒนาไม่หยุดยัง้ สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
1.2 ความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา (2561-2563)
ธุรกิจของเครืออาคเนย์ เริ่มต้นตัง้ แต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และก่อตัง้ บริษัทประกันภัยโดยได้รบั อนุญาตจากทาง
ราชการให้ดาเนินกิจการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้ช่ือ “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด” ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้น
ของธุรกิจในกลุ่มอาคเนย์
ในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา (2561-2563) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งสามารถสรุปได้โดยลาดับ ดังนี ้
ปี
เหตุการณ์สาคัญ
2561
•
บริษัท เครืออาคเนย์ จากัด (“เครืออาคเนย์”) ยื่นข้อเสนอการดาเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท ไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) (“TIC”) โดยการจัดตัง้ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“TGH”) เพื่อเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดจาก TIC และรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จากเครืออาคเนย์
2562
•
ในเดือนกรกฎาคม บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) เริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แทนหุน้ สามัญของบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (TIC) หลังจากการปรับโครงสร้าง TIC ให้
เป็ นบริษัทโฮลดิง้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ระหว่ า ง TIC และอาคเนย์ คอร์ป อเรชั่น (ชื่ อ เดิ ม บริษั ท เครื อ อาคเนย์ จ ากัด ) โดยภายหลัง การปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จ TGH จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่
1) ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (SELIC) เป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกาไรหลัก
2) ธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ผ่ า นบริษั ท อาคเนย์ป ระกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) (SEIC) และบริษั ท ไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) (TIC) และ
3) ธุรกิจลิสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (SECAP)
2563
•
ในเดือนมกราคม บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอีจี แคปปิ ตอล จากัด) เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99
•
ในเดือนมีนาคม บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอีจี มันนี่ จากัด) เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100
โดยบริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
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เหตุการณ์สาคัญ
ในเดือนพฤษภาคม บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด (“RDD”) เป็ นบริษัทที่ TGH ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนและชาระแล้ว ได้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดของบริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) (“INSURE”)

•

•

•

•

•

ในเดือนมิถนุ ายน บริษัท สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด และ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อทาธุรกิจสารวจภัย
ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง้ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คาปรึกษาด้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytic) โดยบริษัท ถือหุน้ ร้อยละ 69.99
ในเดือนกันยายน
- ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ดังนี ้
1) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 7,536,401,860 บาท เป็ น 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุน้
สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย และไม่ได้เป็ นหุน้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ จานวน 1,542,354
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
2) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,520,978,320 บาท เป็ น 12,0033,565,300 บาท โดยการ
มอบอ านาจแบบทั่ว ไป (General Mandate) ในการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน เพื่ อ ให้บ ริษั ท สามารถ
ดาเนินการในเรื่องการดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (“Free Float”) โดยบริษัทต้องมี
Free Float ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15.00
- บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 12,033,565,300 บาท ทุ น ช าระแล้ว
7,520,978,320 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 752,097,832 หุน้
ในเดือนตุลาคม
- บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท โปรการาจ จากัด และเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็ นการดาเนินธุรกิจบริหารอู่ และจัดจาหน่ายอะไหล่
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แทนนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ในเดือนพฤศจิกายน สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริษัท คิดเป็ นร้อยละ 19.16 ของทุนชาระ
แล้วของบริษัท ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์การดารงสถานะในการเป็ นบริษัทจดทะเบียน
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั

* เครือไทย โฮลดิง้ ส์ “TGH” และอินทรประกันภัย “INSURE” เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อย่อบริษทั และบริษัทในเครือ
TGH
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
SELIC
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
SEIC
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
SECAP
บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
TIC
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
INSURE
บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
PGR
บริษัท โปรการาจ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จากัด)
PCK
บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จากัด)
CCL
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
RDD
บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด
SEM
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
SEMR
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด
SEA
บริษัท ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จากัด
TCCPC
บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จากัด
SSF
บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
STC
บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง้ จากัด
SEAD
บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
SEAD SG
บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ สิงคโปร์ จากัด
SEP
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
ASH
บริษัท เอเชียติก๊ เฮาส์ จากัด
CSH
บริษัท แคปปิ ตอล เซอร์วิส โฮลดิง้ จากัด
BCS
บริษัท บิก๊ ซี เซอร์วิสเซส จากัด
BCIB
บริษัท บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จากัด
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่
- ไม่มี -
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทเพื่อการลงทุน โดยบริษัทมีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) (“SELIC”)
2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) (“SEIC”) บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
(“TIC”) และบริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) (“INSURE”)
3) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“SECAP”)
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวม
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทตามงบการเงินรวมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยแยกเป็ นสัดส่วนของรายได้รวมของบริษัทเป็ นดังนี ้
งบการเงินสาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต

ล้านบาท
9,587.57

ร้อยละ
41.15

ล้านบาท
9,963.52

ร้อยละ
41.24

ล้านบาท
16,178.79

ร้อยละ
54.25

รายได้จากธุรกิจประกันภัย

8,819.72

37.85

8,857.59

36.66

8,117.74

27.22

รายได้จากธุรกิจการเงิน

4,185.05

17.96

3,537.54

14.64

3,845.55

12.89

5.97

0.03

0.30

-

1.07

0.01

701.21
23,299.52

3.01
100.00

1,803.76
24,162.71

7.47
100.01

1,679.24
29,822.39

5.63
100.00

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รายได้อื่น
รวม

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิ จการเงิน ซึ่ง จาแนกออกเป็ นสาย
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
2.1.1 ธุรกิจประกันชีวติ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจประกัน ชีวิต และมีธุรกิจการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด ซึ่งสามารถจาแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
(1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิตรายบุคคลที่จานวนเงินเอาประกันภัยขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการชาระเบีย้ ประกันภัยของ
แต่ละบุคคล ความคุม้ ครองและระยะเวลาในการชาระเบีย้ ประกันภัยขึน้ อยู่กบั แบบการประกันแต่ละแบบ เช่น
5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่ งที่กาหนดไว้ โดยอาจมีงวดการชาระเบี ย้
ประกันภัยเป็ นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน การทาประกันชีวิตประเภทนีผ้ เู้ อาประกันจะได้รบั
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์หลัก คื อ ความคุ้มครองและการออมทรัพย์ โดยประกันชี วิ ตสามัญแบบต่ าง ๆ จะมี สัดส่ วน
ผลประโยชน์ของความคุม้ ครองและการออมทรัพย์ต่างกันออกไป ประกันชีวิตสามัญมีลกั ษณะแบบประกันดังนี ้
(1.1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
ประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กบั ผูร้ บั ผลประโยชน์เมื่อผูท้ าประกันเสียชีวิต
หรือจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผเู้ อาประกันในกรณีท่ผี เู้ อาประกันมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบกาหนด
สัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะกาหนดวันครบอายุสญ
ั ญาเมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี และ
เป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้นผลประโยชน์ดา้ นความคุม้ ครองกรณีเสียชีวิต และได้รบั ความนิยม
มากประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปแบบประกันแบบตลอดชีพจะกาหนดการชาระเบีย้ ประกันภัยตลอดชีพ แต่
บางแบบอาจจะลดระยะเวลาชาระเบีย้ ประกันภัยลงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น
15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี โดยกรมธรรม์จะมีลกั ษณะหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า สาหรับการซือ้ สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์แบบตลอดชีพ เช่น กรมธรรม์สาหรับเด็ก
อายุต่ากว่า 15 ปี หรือบุคคลในวัยทางาน เป็ นต้น โดยมีทงั้ รูปแบบกรมธรรม์ประกันหลักและกรมธรรม์
ที่มีสญ
ั ญาเพิ่มเติมแนบท้าย เช่น กรมธรรม์แบบตลอดชีพมีสญ
ั ญาเพิ่มเติมคุม้ ครองโรคมะเร็ง หรือโรค
ร้ายแรง แนบท้ายกรมธรรม์
(1.2) แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)
ประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผูร้ บั ผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่ อ ผู้เ อาประกัน ภัย เสี ย ชี วิ ต ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใ นกรมธรรม์ป ระกั น ภัย โดยทั่ว ไปมี
ระยะเวลาคุม้ ครอง หรือ อายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกันลักษณะนีม้ ีจุดเด่นที่อัตราเบีย้
ประกันภัยต่า
(1.3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
ประกันชีวิตที่กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผูร้ บั ผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้
เอาประกันภัย เมื่อผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการชาระเบีย้
ประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
ประกันภัย ทาให้แบบประกันนีเ้ ป็ นแบบประกันชีวิตสามัญที่เพิ่มผลประโยชน์ดา้ นการออมทรัพย์
(1.4) แบบบานาญ (Pension หรือ Annuity Insurance)
ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา เหมาะสาหรับผูท้ ่ีคาดว่าจะมีอายุยืนยาวและต้องการมีเงินได้หลังจาก
การเกษี ยณอายุ เป็ น การประกันชีวิตเพื่อคุม้ ครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการ
สูญเสียรายได้เมื่อมี อายุมากขึ น้ หรือเมื่อพ้นวัย ทางาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ ายเงิ นจานวนหนึ่ ง
เท่า กัน อย่า งสม่า เสมอให้แ ก่ ผเู้ อาประกันชีวิตทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผเู้ อาประกันชีวิตเกษียณอายุ
หรือมีอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็ นต้น แล้ว แต่ เ งื่ อ นไขในกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ที่ กาหนดไว้
สาหรับ ระยะเวลาการจ่ า ยเงิ น ขึ น้ อยู่ กับ ความต้อ งการของผูเ้ อาประกันชีวิตที่จะเลือกซือ้ จุดเด่น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้ คือเป็ นการออมเงินที่การันตีเงินได้ตอนเกษี ยณอายุ ได้รบั เงินบานาญสม่าเสมอ
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

พร้อมความคุม้ ครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบานาญ และกรณีท่เี สียชีวิตในช่วงรับเงินบานาญไม่ครบ
ตามที่การันตีไว้ จะได้รบั เงินบานาญส่วนที่เหลืออยู่ตามการการันตี และยังสามารถนาเบีย้ ประกัน
บานาญไปลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมจากเบีย้ ประกันชีวิตทั่วไปตามที่กฎหมาย
กาหนดอีกด้วย
(2) ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
เป็ นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผเู้ อาประกันชีวิตร่วมกันตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไป ส่วนมากจะเป็ นกลุ่มของ
พนักงานบริษัท ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน จัดให้กับ
ลูกจ้างหรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทัง้ หมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็ น
อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจานวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคานวณออกมาเป็ นอัตราเบีย้ ประกันภัยเพียง
อัตราเดียว และจะใช้กบั บุคคลทุกคนในกลุ่มนัน้ และเนื่องจากประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันหลาย
ๆ อย่างต่าลง จึงเป็ นผลดีและมีส่วนทาให้เบีย้ ประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ต่ากว่าการประกันชีวิตรายบุคคล
โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะเป็ นสัญญาปี ต่อปี ซึ่งต้องเก็บเบีย้ ทุกปี ยกเว้นกรมธรรม์ท่ีออกแบบ
พิเศษ ซึ่งอาจชาระเบีย้ เพียงครัง้ เดียวตลอดระยะเวลาคุม้ ครองก็ได้
(3) ประกันชีวิตและประกันคุ้มครองสินเชื่อของสถาบันการเงิน
การประกันชีวิตที่บริษัทพัฒนาขึน้ เพื่อให้บริการแก่สถาบันการเงินหรือองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุม้ ครอง
ความเสี่ยงของเงินที่ให้กูย้ ืมในกรณีผูข้ อกูเ้ สียชีวิตหรือทุพพลภาพ (Credit Life Insurance) เช่น กรมธรรม์
แบบคุม้ ครองสินเชื่อ (Mortgage Insurance) หมายถึงแบบประกันชีวิตที่คมุ้ ครองการเสียชีวิต หรือ คุม้ ครอง
การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยด้วยความคุม้ ครองตามจานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ลดลงรายงวด
ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้ าหมาย
ธุรกิจประกันชีวติ
(1) การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีการจาหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย และยังมีการขยายช่องทางจัดจาหน่ายเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มีช่องทางการจาหน่าย ดังนี ้
• ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต บริษัทมีการสรรหาตัวแทนในการจาหน่า ยกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งในประเภท
บุคคล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีตวั แทนประเภทบุคคลมากกว่า 2,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขากว่า 53
สาขาทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงมีช่องทางการจาหน่ายเป็ นนายหน้าประกันชีวิตชัน้ นา
•

•

ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทมีการร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินในการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคาร โดยบริษัทมีสดั ส่วนเบีย้ ประกันชีวิตจากช่องทางธนาคารเป็ นช่องทาง
อันดับหนึ่งในการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท
โทรศัพ ท์ บริษั ท มี ก ารจาหน่ ายกรมธรรม์ป ระกันชี วิตผ่ า นการโทรศัพ ท์ห รื อ ที่ เรี ยกว่ า “Telesales” โดยมี การ
รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ และทาการตลาดโดยตรงกับลูกค้าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์
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อื่น ๆ นอกจากการจาหน่ายผ่าน 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัท ยังมีการพัฒนาการจาหน่ายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website และ Application ของธนาคาร เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการพัฒนาช่อง
ทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับยุคดิจิตอล

ทัง้ นี ้ รายละเอียดสัดส่วนช่องทางการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีธนาคารเป็ นช่องทางหลักในการขายกรมธรรม์ และ
อันดับสองเป็ นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต โทรศัพท์ และอื่นๆ
(2) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจประกันชีวติ ของบริษัท สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี ้
•

•

กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตัวแทน
ธนาคาร ช่องทางอื่น ๆ และรวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี
กลุ่มลูกค้านิติบคุ คล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน

2.1.2 ธุรกิจประกันวินาศภัย
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และมีธุรกิจการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด ซึ่งสามารถจาแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
(1) การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) จาแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
(1.1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) การประกันภัยรถยนต์ท่ถี ูกบังคับ
โดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อคุม้ ครองต่อการสูญ เสียของชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคล
ผูป้ ระสบภัยจากรถยนต์
(1.2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) การประกันภัยที่เกิดขึน้ โดยสมัคร
ใจของเจ้าของรถยนต์ ผูค้ รอบครองรถยนต์ โดยมิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่
อย่างใด สามารถแบ่งความคุม้ ครองเป็ น 5 ประเภทดังนี ้
ประเภท 1 : คุม้ ครองความเสีย หายที่เ กิด ขึน้ ต่อ ตัวรถยนต์ รวมทั้ง อุป กรณ์ติด ประจารถยนต์
การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสาหรับการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 2 : คุม้ ครองต่อการสูญหายของรถยนต์หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุม้ ครองความรับผิดตาม
กฎหมายส าหรับ การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็ บ หรื อ การเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์สิ น ของ
บุคคลภายนอก
ประเภท 3 : คุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือ
การเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 4 : คุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านัน้
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ประเภท 5 :

คุม้ ครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายต่อตัวรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมาย
สาหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

(2) การประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และมารีน (Property Casualty and Marine Insurance) จาแนกได้
เป็ น 3 ประเภท คือ
(2.1) การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)
(2.1.1) การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) คุม้ ครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้
ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สาหรับทาแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ความ
เสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจาก
นา้ ภัยเปี ยกนา้ ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุด
งาน และภัยอื่น ๆ
(2.1.2) การประกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด (All Risks Insurance) คุ้ม ครองความเสี ย หายทาง
กายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ใน
กรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากนา้ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศ
ยาน รวมถึงวัตถุท่ีตกจากอากาศยาน การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทาป่ าเถื่อน เจตนาร้าย
และภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ นา้ ท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่ า รวมถึงอุบตั ิเหตุอื่น ๆ ที่มิได้
ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
(2.2) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เป็ นการประกันภัยประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
(2.2.1) การประกั น ภั ย โจรกรรม (Burglary Insurance) คุ้ม ครองความสูญ เสี ย หรื อ เสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อ
ตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
(2.2.2) การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance) คุม้ ครองการแตกหักของกระจกอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ ที่มิ ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กระจกสานักงาน ห้องโชว์
กระจกประตู
(2.2.3) การประกันภัยสาหรับเงิน (Money Insurance) คุม้ ครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร
ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอื่นจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตูน้ ิรภัย หรือ ห้อง
นิรภัยที่อ ยู่ใ นสถานที่ เ อาประกัน หรือ อยู่ใ นระหว่า งการขนส่ง รวมถึง ความเสีย หายต่ อ ตู ้
นิรภัย หรือห้องนิรภัยของ ผูเ้ อาประกันภัย
(2.2.4) การประกันภัยป้ ายโฆษณา (Neon Sign and Sign Board Insurance) คุม้ ครองความเสียหาย
ต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์ หรืออุบตั ิเหตุอนั เกิด
จากภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
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การประกันภัยทีใ่ ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เช่น
(2.2.5) การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risk Insurance) เป็ น
การประกันภัยความเสี่ยงภัยงานตามสัญญาว่าจ้างของผูร้ บั เหมา คุม้ ครองความเสียหายต่องาน
ก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของวัสดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง และภัยจากอุบตั ิเหตุอื่น ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง หรืออาจรวมถึง ระยะเวลาบารุงรักษา
และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
(2.2.6) การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risk Insurance) คุม้ ครองความเสียหาย
ต่อเครื่องจักรที่กาลังติดตัง้ หรือกาลังทดสอบเดินเครื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความ
ประมาท และภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ อื่ น ๆ และขยายรวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอก เนื่องจากการติดตัง้ เครื่องจักร
(2.2.7) การประกันภัยหม้อกาเนิดไอน้าและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel Insurance)
คุม้ ครองความเสียหายต่อหม้อนา้ จากการระเบิด ยุบแฟบ เนื่องจากแรงอัดภายใน หรือแรงดัน
ภายนอกและความคุม้ ครองนีข้ ยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
(2.2.8) การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Equipment Insurance) คุม้ ครอง
ความเสียหายของอุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อบันทึก
ข้อ มูลอัน เนื่ องจากอุบัติเหตุท่ี เกิดขึ น้ โดยเฉี ยบพลัน นอกจากนี ้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ อันเกิดจากการใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่นามาทดแทนเครื่องที่ได้รบั ความสูญเสีย
(2.2.9) การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and Equipment Insurance)
คุม้ ครองเครื่องจักรของผูร้ บั เหมา รวมถึงอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน อันมีผลมาจากไฟไหม้ การ
ระเบิดจากภายนอก การเกิดประกายไฟหรือฟ้าผ่า อุบตั ิเหตุจากการชนกัน หรือพลิกคว่าอันเนี่อง
มาจากความผิดปกติทางด้านกลไก และถูกโจรกรรม
(2.2.10) การประกันภั ยเครื่ องจักร (Machinery Breakdown Insurance) คุม้ ครองความเสียหายที่
เกิ ด ขึ น้ โดยเฉี ย บพลัน ของตัว เครื่ อ งจัก ร ชิ ้น ส่ ว น หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของเครื่ อ งจัก ร อัน
เนื่องมาจากการใช้วสั ดุท่ีมีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดในการออกแบบ การขาดความ
ชานาญในการติดตัง้ ความบกพร่องจากผูผ้ ลิต ไฟฟ้าลัดวงจร และการระเบิด
การประกันภัยทีใ่ ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย เช่น
(2.2.11) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) คุม้ ครองความ
รับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกที่มิได้เป็ นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผูเ้ อาประกันภัย อันเกิดขึน้ โดย
อุบตั ิเหตุจากการประมาทเลินเล่อของผูเ้ อาประกันภัย
(2.2.12) การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ (Directors’ and Officers’
Liability Insurance) คุม้ ครองความเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ ดี อันเกิด
จากความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจากการบริหารงานผิดพลาด
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เช่น การกระทาผิดหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย ประมาทเลินเล่อ การแถลงข้อมูลต่อสาธารณชนที่
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง
(2.2.13) การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) คุม้ ครองความ
รับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอุบตั ิเหตุ หรือ
ขณะปฏิ บัติ ห น้าที่ จะได้รับ การทดแทนตามสิ ท ธิ ท่ี ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แ ก่ ค่ า
รักษาพยาบาล เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็ นต้น ฯลฯ
การประกันภัยทีใ่ ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ เช่น
(2.2.14) การประกันภัยความซื่ อสัตย์ของลูกจ้ าง (Fidelity Guarantee Insurance) ชดเชยความ
เสียหายทางการเงินที่เกิดขึน้ แก่นายจ้าง ในกรณีท่ลี กู จ้างทุจริต หรือยักยอกเงิน หรือตราสารทาง
การเงินของนายจ้าง
(2.2.15) การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) คุม้ ครองกรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยถูกดาเนินคดี
และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจากกระทาผิดโดยประมาท แบ่งเป็ นก่อนการกระทา
ความผิดและหลังกระทาความผิด
(2.2.16) การประกันผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance) คุม้ ครองความบาดเจ็บทางร่างกาย
ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการเสี ยชี วิ ต ทุพพลภาพ และการสูญเสี ยอวัยวะ ความรับผิ ดต่ อ
บุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และการทาโฮล-อิน-วัน
การประกันอื่นๆ (Other Insurance) นอกเหนือจากการประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
บริษั ท ยัง อาจจัดหาหรื อ จัดท าประกัน ภัย ชนิ ด อื่ น ๆ ให้ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสังคม ภาวะทาง
เศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของประชาชน
(2.3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) คุม้ ครองความเสียหายที่เกิดขึน้ กับสินค้า
และ/หรือตัวเรือ ตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงจุดหมายปลายทางตามเงื่อนไขความคุม้ ครองแต่ละประเภท
(3) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident and Health Insurance)
(3.1) ประกันอุบัติเหตุ รายเดี่ยวและกลุ่ม ให้ความคุม้ ครองต่อผูเ้ อาประกันภัยในกรณีท่ปี ระสบอุบตั ิเหตุจน
ได้รบั ความบาดเจ็บทางร่างกาย ตามกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์การ
เสี ย ชี วิ ต การสูญ เสี ย อวัย วะ สายตา การรับ ฟั ง การพูด ออกเสี ยง หรื อ ทุพ พลภาพ ผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาล ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผลประโยชน์
อุบตั ิเหตุสาธารณะ รวมถึงการขยายความคุม้ ครองต่างๆ เช่น การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การ
แข่งกีฬาอันตราย เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมี
เบีย้ ประกันภัยและแผนประกันที่เหมาะสมทัง้ แบบส่วนบุคคล และแบบกลุ่ม
(3.2) ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุม้ ครองกรณีผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
สิน้ เชิง หรือได้รบั บาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ หรือเจ็บป่ วยอย่างกะทันหัน
ระหว่างเดินทาง ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยตามเส้นทางและวันที่ระบุ
ไว้ โดยมี ทั้ง แบบความคุ้ม ครองรายเที่ ย ว และความคุม้ ครองรายปี นอกจากนี ้ยัง มี ค วามคุ้มครองที่
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หลากหลายมากขึน้ เช่น คุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง การล่าช้าของ
กระเป๋ าเดินทาง การลดจานวนวันเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง เป็ นต้น ทัง้ นีค้ วามคุม้ ครองและเบีย้
ประกันภัยขึน้ กับแผนประกันภัยที่ลกู ค้าเลือกซือ้
(3.3) ประกันภัยสุขภาพ ให้ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่ วย หรืออุบตั ิเหตุ โดย
มีผลิตภัณฑ์ทงั้ ประเภทเหมาจ่ายตามจริง ประเภทจากัดจานวนผลประโยชน์แต่ละรายการ โดยให้ความ
คุม้ ครองสาหรับการอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (IPD) และสามารถซือ้ ความ
คุม้ ครองสาหรับผูป้ ่ วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได้ ซึ่งลูกค้าไม่ตอ้ งสารองจ่ายหากเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลคู่สญ
ั ญาของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพมีทงั้ แบบรายเดี่ยว และรายกลุ่ม และยังมี
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง โดยเบีย้ ประกันภัยขึน้ กับอายุผเู้ อาประกันภัยและทุนประกันภัยที่เลือกซือ้
การประกันภัยต่อ (Reinsurance)
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจดั ทากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Framework)
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้
มั่นใจว่าโครงสร้างสัญญาประกันภัยต่อในแต่ละประเภทเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ มีลกั ษณะสัญญาที่สามารถ
กระจายความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ เพียงพอกับเงินดารงกองทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะ
การเงินของบริษัท โดยมีรูปแบบสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี ้
- การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) เป็ นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัย ต่อให้
ความไว้วางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อภายใต้เงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อ ทัง้ นี ้
บริษัทมีการทาสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบ คือ การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็ นสัดส่วน (Proportional
Treaty) และการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็ นสัดส่วน (Non- Proportional Treaty)
-

การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) เป็ นประกันภัยต่อแบบเป็ นราย ๆ
บริษัทรับประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงานโดยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน

การบริหารการประกันภัยต่อ ได้คานึงถึ งการจัด การความเสี่ย งด้านมหัน ตภัย (Catastrophe Risk) เพื่ อ รองรับ
เหตุการณ์ภยั ขนาดใหญ่ หรือภัยธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ
ผูร้ บั ประกันภัยต่อ และการคัดเลือกคุณสมบัติผเู้ อาประกันภัยต่อ กาหนดขอบเขตความสามารถในการรั บงานตาม
สัดส่วนที่เหมาะสม พิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินของผูร้ บั ประกันภัยต่อแต่ละราย พร้อม
ทัง้ มีกระบวนการทบทวนสถานะการเงินระหว่างปี สญ
ั ญาของผูร้ บั ประกันภัยต่อ หากระหว่างปี ผรู้ บั ประกันภัยต่อ
ขาดคุณสมบัติตามกาหนด บริษัทได้กาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อรองรับสถานการณ์
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ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้ าหมาย
ธุรกิจประกันวินาศภัย
(1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีชอ่ งทางการจาหน่าย ดังนี้
• ตัว แทนและนายหน้า ประกันภัย บริษัทมี ก ารสรรหาตัว แทนและนายหน้า ประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีตวั แทนมากกว่า 7,000 ราย และนายหน้าประกันภัยมากกว่า 200 ราย โดยมีสาขาให้บริการมากกว่า 75
สาขาทั่วประเทศ
•

•

•

•

ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทมีความร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการพั ฒนารู ปแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคารและสถาบันการเงิน
โทรศัพท์ บริษัทมีการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านการโทรศัพท์หรือที่เรียกว่า “Telesales” โดยมีการรวบรวม
ฐานข้อมูลลูกค้าจากกลุ่มพันธมิตร และทาการตลาดโดยตรงกับลูกค้าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์
เครือข่ายของบริษัท บริษัทมีกลุ่มธุรกิจลิ สซิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจการให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน ภายใต้
SECAP บริษัทจึงมีการจาหน่ายประกันภัยรถยนต์ให้แก่ SECAP ด้วย นอกจากนี ้ บริษัทยังเป็ นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ
ของกลุ่มทีซีซี ซึ่งมีการดาเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุ รกิจ
อุตสาหกรรมและการค้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ดังนัน้ บริษัท จึงมีการจาหน่าย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยแก่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มทีซีซีเช่นกัน
อื่นๆ บริษัทมีการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น Website ทั้ง www.thaiins.com สาหรับ
TIC และ www.seic.co.th สาหรับ SEIC นอกจากนี ้ บริษัทมีแผนการศึกษาและขยายช่องทางการจาหน่ายใหม่ ๆ
สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น แอพลิเคชั่น หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดย SEIC เน้นจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยช่องทางแบบดัง้ เดิม (Traditional) เช่น การขายผ่านตัวแทน นายหน้า
ประกันภัย ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ง TIC เน้นการขยายช่องทางการจาหน่ายผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
แอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทลั

•

การรับ ประกัน ภัย ต่ อ บริษั ท มี ค วามสามารถในการรับ ประกัน ภัย ต่ อ จากบริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อ (Ceding
Company) ซึ่งทาให้บริษัทมีรายได้จากการรับประกันต่อจากบริษัทประกันภัยรายอื่น

(2) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
• กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งส่วนมากสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตัวแทนและ
นายหน้า ธนาคารและสถาบันการเงิน ช่องทางอื่น ๆ รวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี
•

กลุ่มลูกค้านิติบุคคล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึง SECAP
และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทีซีซี
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2.1.3

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจการเงิน
บริษัทประกอบธุรกิจลิสซิ่งและการเงินโดยเน้นการจัดหาทรัพย์สินให้แก่ผปู้ ระกอบการนิติบคุ คลเป็ นหลักในรู ปแบบ
การเช่าผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (“SECAP”) โดยธุรกิจลิสซิ่งเป็ นการให้บริการเช่าทรัพย์สินประเภท
หนึ่งซึ่งผูเ้ ช่าตกลงทาสัญญาเช่าทรัพย์สินและชาระค่าเช่าทรัพย์สินเป็ นรายงวด โดยผลิตภัณฑ์ของ SECAP มีดงั นี ้
1) การให้เช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease)
SECAP เน้นธุรกิจให้เช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็ นหลัก
ซึ่งเป็ นการให้เช่าระยะยาวแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทในกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
หรือกลุ่มทีซีซี รถยนต์ท่ีให้เช่าพร้อมบริการซ่อมบารุงรักษา ประกันภัยชัน้ 1 การต่อภาษีรถยนต์ประจาปี และ
มีรถยนต์ทดแทนกรณีรถยนต์ใช้งานไม่ได้ ตลอดระยะเวลาให้เช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SECAP มี
รถให้เช่ากว่า 21,000 คัน นอกจากนี ้ SECAP ยังมีบริการให้คาปรึกษาและรับบริหารจัดการด้านยานพาหนะ
ของธุรกิจและหน่วยงานอีกด้วย
ส่วนผูเ้ ช่าและธุรกิจนัน้ จะได้รบั ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการดาเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ด้านการเงินและ
การบริหารจัดการประโยชน์ เช่น การลดภาระกระแสเงินสดขาออกและเพิ่ม ความสามารถในการวางแผน
การเงิ น โดยการทยอยชาระค่า เช่า คงที่ ร ายงวด การลดค่ า ใช้จ่ายในการซ่อ มบ ารุ ง รักษาและประกันภัย
ยานพาหนะ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในการใช้ยานพาหนะ และลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็ นต้น
นอกจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดาเนินงานแล้ว SECAP อีกทัง้ SEM และ SEMR ยังมีแผนในการขยาย
ธุรกิจการให้สินเชื่อในหลากหลายรูปแบบทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2) สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ใหม่ (New Car Hire Purchase)
สาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการเป็ นเจ้าของรถยนต์ ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ยืดหยุ่น ทาให้ลกู ค้ามีทางเลือกในการชาระค่า
เช่าซือ้ รายเดือนที่เหมาะสมกับรายได้
3) สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ใช้แล้ว (Used Car Hire Purchase)
สาหรับลูกค้าที่มีความต้องการในการซือ้ รถยนต์ท่ใี ช้แล้วและมีราคาถูกกว่ารถยนต์ใหม่พร้อมทัง้ แบ่งชาระเป็ น
รายงวด ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าใช้จ่าย
4) สินเชื่อกู้ยืมเงินโดยมีรถยนต์เป็ นหลักประกัน (Cash Your Car)
สาหรับผูท้ ่ีมีความต้องการในการใช้เงินสดเร่งด่วน สามารถนารถยนต์ท่ีลกู ค้ามีนามาเป็ นสินทรัพย์คา้ ประกัน
ในการกูย้ ืมได้ โดยมีระยะเวลาการอนุมตั ิท่รี วดเร็วและเงื่อนไขที่คล่องตัว
5) สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Loan)
เป็ นสินเชื่อระยะสัน้ ที่ให้แก่ลกู ค้าธุรกิจที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสดในระยะสัน้ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถบริหาร
จัด การเงิ น ทุ น ได้อ ย่ า งคล่ อ งตัว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะช่ ว ง High Season ของธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

จาเป็ นต้องใช้เงินสดในการจัดเตรียมสินค้าและบริการสาหรับจาหน่าย เช่น การสารองสินค้าบริโภคคงคลัง
เพิ่มในช่วงเทศกาลที่มีอุปสงค์ในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึน้ สูง โดย SECAP จะคานวนดอกเบีย้
สาหรับการให้สินเชื่อระยะสัน้ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทได้ม่งุ เน้นการปล่อยสินเชื่อประเภทนีใ้ ห้แก่กลุ่มคู่คา้ ของบริษัทใน
กลุ่มทีซีซี เช่น ตัวแทนจาหน่ายเครื่องดื่มของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
6) สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring Loan)
เป็ นการให้สินเชื่อแก่ผขู้ ายสินค้าและบริการและคู่คา้ บริษัทในกลุ่มทีซีซี อีกประเภทหนึ่งเพื่อการบริหารสภาพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผู้ให้สินเชื่อจะรับโอนสิทธิ์การเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนีก้ ารค้าและ
บริ ก ารและช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารทั้ง จ านวนหรื อ บางส่ ว นให้แ ก่ ผู้ข ายสิ น ค้า ล่ ว งหน้า ก่ อ นครบ
ก าหนดการช าระค่ า สิ น ค้า และบริ ก ารโดย SECAP จะคิ ด ดอกเบี ้ย จากการจ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้า รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการและการบริหารบัญชีลูกหนี ้ โดยเมื่อครบกาหนดชาระลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนี ้
การค้าจะชาระหนีโ้ ดยตรงให้กบั SECAP
7) สินเชื่อสาหรับการดาเนินโครงการ (Project Finance)
โดยสินเชื่อโครงการนัน้ เป็ นสินเชื่อมุ่งเน้นโครงการที่มีกระแสเงินสดสม่าเสมอสาหรับการชาระหนี ้ โดยมักจะใช้
กระแสเงินสดของโครงการนัน้ เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน จึงต้องเป็ นโครงการที่มีเสถียรภาพสูง ความผันผวนต่อ
รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดต่า มีผรู้ บั ซือ้ สินค้าและบริการจากโครงการและผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบสาหรับ
โครงการที่ชดั เจนและแน่นอน เช่นโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าที่มีรายได้และกระแส
เงิ นสดสม่ าเสมอ มี ผู้รับซื อ้ ไฟฟ้ าจากการผลิ ตที่ ชัดเจน โดยปั จจุบันบริษัทมุ่งเน้นให้สินเชื่อแก่ โครงการที่
ดาเนินการร่วมกับบริษัทในกลุ่มทีซีซี
8) สินเชื่ออื่น ๆ
เป็ นสินเชื่อที่ม่งุ กลุ่มลูกค้ารายย่อย หรือธุรกิจสาหรับคู่คา้ บริษัท เช่น อู่ตรวจสภาพรถยนต์ หรือบริษัทในกลุ่มที
ซีซี และสาหรับผูท้ ่ีตอ้ งการได้รบั อนุญาตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Franchisee) ของบริษัทในกลุ่มทีซีซี รวมถึง
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อขยายการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึน้ รวมถึง
การสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยและธุรกิจคู่คา้ ของกลุ่มทีซีซีมีสภาพคล่องที่ดีขึน้ และเพิ่มศักยภาพ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้การดาเนินการจัดตัง้ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด (เดิมบริษัท เอสอีจี มันนี่
จากัด) เพื่อดาเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
นอกจากนี ้ เพื่อให้การบริหารจัดการหมู่ยานพาหนะและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ท่ีไม่มีการใช้งาน กลุ่มธุรกิจ
ลิสซิ่งยังจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด (“RDD”) โดย RDD จัดซือ้ รถยนต์ท่หี มดอายุ
การใช้งานสาหรับการเช่าเพื่อการดาเนินงานหรือรถยนต์ใช้แล้วจาก SECAP และนามาจาหน่ายผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การประมูล โชว์รูมจาหน่ายรถยนต์มือสอง หรือจาหน่ายให้ผเู้ ช่าเดิม เป็ นต้น โดย RDD ดาเนินการ
ซือ้ รถยนต์จาก SECAP และจาหน่ายออกไปในราคาตลาด ทาให้กลุ่มธุรกิจเกิดสภาพคล่องและกระแสเงินสด
รับสาหรับการนาไปจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มากขึน้
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ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้ าหมาย
(1) การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
กลุ่มธุรกิจลิ สซิ่ง เน้นการจาหน่ายโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านพนักงานฝ่ ายขายของบริษัท ซึ่งจะมี
การศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และนาเสนอบริการแก่ลกู ค้าแต่ละรายโดยตรง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีท่สี ดุ โดย SECAP มีช่องทางการจาหน่ายหลักคือพนักงานและตัวแทน
ในการติดต่อขาย ส่วน RDD มีการจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วผ่านการประมูล จาหน่ายผ่านโชว์ รูมจาหน่าย
รถยนต์มือสอง และจาหน่ายให้แก่ผเู้ ช่ารายเดิม
(2) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดาเนินงานเป็ นลูกค้าประเภทนิติบคุ คล สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้
•

•

•

องค์กรภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนิยมการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท เช่น
รถยนต์น่งั ส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ เป็ นต้น เพื่อใช้สาหรับการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ
องค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกัน ได้แก่ รถยนต์น่ ัง รถตู้ และรถยนต์ประเภท Luxury car เพื่อใช้สาหรับการเดินทางของ
พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัท รถกระบะ และรถบรรทุก เพื่อใช้สาหรับการขนส่งสินค้า
เครื อ ข่ า ยของบริษั ทได้แ ก่ บริษั ท ต่ า ง ๆ ภายใต้กลุ่ม ที ซีซี ซึ่ง มี ก ารเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท
เช่นเดียวกับองค์กรเอกชนทั่วไป

สาหรับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้สินเชื่อต่าง ๆ ปั จจุบัน SECAP เน้นการจาหน่ายให้กับบุคลากรและคู่คา้ ของ
บริษัทต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มทีซีซี และมีแนวโน้มขยายการให้สินเชื่อแก่บคุ คลอื่น ๆ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันชีวิตไทย 2563 มีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 จากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด
ของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างกับระบบเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ดังกล่าว ประชาชนเริ่ม
ตระหนักให้ความสาคัญกับประกันชีวิตและการวางแผนประกันสุขภาพเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ การส่งเสริมจากภาครัฐในการ
เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษี เงินได้จากการซือ้ ประกันสุขภาพ จากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท เป็ นไม่เกิน 25,000 บาท ทาให้
เบีย้ ประกันสุขภาพเติบโตเพิ่มขึน้ คาดการณ์ปิดปี จะโตถึง 9% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า แต่ปัจจัยท้าทายของประกันชีวติ
ยังคงมีอยู่อย่างเช่น ภาวะอัตราดอกเบีย้ ลดลง ส่งผลต่อประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์แบบการันตีเงินคืน รวมไปถึง
แบบประกันบานาญที่ผลประโยชน์แบบการันตี ที่ตอ้ งไปลงทุนในพันธบัตร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุ (Aging Society) การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) การแข่งขันการพัฒนาช่องทางการ
ขายในรู ปแบบดิจิทัลที่เข้ามาเร็วขึน้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 17 ที่จะนามาใช้ในปี 2567 อีกด้วย โดยเบีย้ ประกันชีวิตรับรวมปี
2555 – 2563 มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.47 ต่อปี
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันชีวิตปี 2563 มีเบีย้ ประกันชีวิตรับรวมทัง้ สิน้ 600,206 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงถึงร้อยละ 1.75 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา และเบีย้ ประกันชีวิตปี ต่อไป (Renewal Year Premium) 441,968 ล้านบาท และมีอตั ราการคงอยูข่ องกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตร้อยละ 82 คิดเป็ นสัดส่วนเบีย้ ประกันชีวิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 3.82 และคิดเป็ นเบีย้ ประกันภัย
รับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จานวน 8,701 บาทต่อคน อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 5.14 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา
เบีย้ ประกันชีวิต
ล้านบาท

เบีย้ ประกันภัยจ่ายครัง้ เดียว

700,000

เบีย้ ประกันภัยปี แรก

600,000

อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์
503,850
62,398
442,874

500,000
400,000

392,051

568,259

537,509

51,413

51,764

601,726
64,752

627,387
84,731

610,914
69,749

90.0%
88.0%

600,206
56,467

86.0%
84.0%

54,668

48,594

300,000
200,000

- 1.75%

เบีย้ ประกันภัยปี ต่อไป

261,083

294,532

333,185

406,676

366,089

433,922

446,972

432,427

82.0%

441,968

80.0%

78.0%

100,000
-

82,374

93,674

108,266

119,656

110,169

103,052

95,684

108,738

101,771

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

76.0%
74.0%

เบีย้ ประกันชีวิตต่อจานวนประชากรและ GDP
ล้านบาท
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

-5.14%

5.0%
4.0%

3.17%
6,082

3.43%
6,836

3.81%

3.91%

3.91%

3.89%

3.90%

3.84%

3.82%

7,737

8,178

8,619

9,091

9,447

9,173

8,701

3.0%

2.0%
1.0%
-

2555

2556

2557

2558

2559

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร

2560

2561

2562

2563

สัดส่วนเบีย้ ประกันชีวติ ต่อ GDP

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ในส่วนของช่องทางการจาหน่ายนัน้ ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) ยังคงเป็ นช่องทางหลักและช่องทางสาคัญ ในการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิน้ ปี 2563 มีสดั ส่วนการจาหน่ายผ่านช่องทางนีม้ ากเป็ นอันดับหนึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 53.37 ด้วยเบีย้ ประกันชีวิตรับรวมจานวน 320,349 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.32 อันดับสอง
ช่องทางการจาหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) สัดส่วนการจาหน่ายร้อยละ 38.58 มีเบีย้ ประกันชีวิตรับรวม
231,569 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 5.83 อันดับสาม ช่องทางการจาหน่ายผ่านนายหน้า (Broker) มีสดั ส่วนร้อย
ละ 3.97 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม 23,809 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.06 และช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ (Other) อีกร้อย
ละ 4.08 มีเบีย้ ประกันชีวิตรับรวม 24,480 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 1.72 ตามลาดับ
เบีย้ ประกันชีวิต จาแนกตามช่องทางการขาย
ล้านบาท
700,000
600,000
500,000
400,000

11,584
12,129

300,000

143,668

14,664
14,016
172,323

17,698
15,242
210,895

18,501
15,663
228,582

18,683
14,868

20,743
14,752

27,116
14,334

24,065
25,077

24,480
23,809

247,495

270,183

280,459

245,914

231,569

287,214

296,047

305,478

315,859

320,349

200,000
100,000

224,671

241,871

260,014

274,763

2555
2556
ตัวแทน (Agent)

2557
2558
2559
ธนาคาร (Bancassurance)

2560
2561
2562
2563
นายหน้า (Broker)
ช่องทางอื่น (Others)

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เบีย้ ประกันภัยรับและส่วนแบ่งการตลาดของ SELIC
ล้านบาท
16,000

อันดับ 11

อันดับ 12

อันดับ 12

อันดับ 11

14,000
12,000

2.50%

2.39%

2.00%

10,000

8,000

3.00%

15,020

1.41%

1.41%

1.39%

8,619

8,619

8,345

6,000
4,000

1.50%
1.00%
0.50%

2,000
-

0.00%
2561

2562

เบีย้ ประกันภัยรับ SELIC

2562
ส่วนแบ่งการตลาด SELIC

2563
อันดับในอุตสาหกรรมของ SELIC

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

SELIC ปี 2563 มีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 8,619 ล้านบาท ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 1.39 ของเบีย้
ประกันภัยรับรวมทัง้ อุตสาหกรรม ขยับขึน้ มาเป็ นอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.18
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีการลดลงจากปี ก่อนหน้า โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงร้อยละ 6.0 จากปี
2562 ซึ่งเติบโตร้อยละ 2.4 ซึ่งอ้างอิงจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีอตั ราการเติบโตไปในทิศทางตรงข้ามกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปี 2555-2563
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.37 ต่อปี
ธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปี 2563 มีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงรวมทัง้
สิน้ 252,716 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา ซึ่งเป็ นไปในทางตรงข้ามกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อจาแนกตามประเภทการรับประกัน พบว่าประกันภัยรถยนต์เป็ นสัดส่วน
เบีย้ ประกันในธุรกิจประกันวินาศภัยมากเป็ นอันดับหนึ่งคิดเป็ นร้อยละ 57.79 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมดของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีการเติบโตที่รอ้ ยละ 1.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ท่ีผ่านมา อันดับสอง ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด เช่น การประกันภัยอุบตั ิเหตุ การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน เป็ นต้น มีสดั ส่วน
ร้อยละ 36.10 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมดของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตร้อยละ 8.03 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปี ท่ผี ่านมา อันดับสาม ประกันอัคคีภยั มีสดั ส่วนร้อยละ 4.02 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมดของธุรกิจ
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ประกันวินาศภัย เติบโตร้อยละ 0.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ท่ีผ่านมา และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มี
สัดส่วนร้อยละ 2.09 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมดของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตลดลงร้อยละ 3.28 เมื่อ
เทียบกับปี ท่ผี ่านมา
นอกจากนี ้ พบว่า เบีย้ ประกันวินาศภัยต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) คิดเป็ นร้อยละ 1.61 และคิด
เป็ นเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จานวนกว่า 3,797 บาทต่อคน เติบโตขึน้ ร้อยละ 3.55
เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา
เบีย้ ประกันวินาศภัยภัย จาแนกตามประเภท
+ 3.55%

ล้านบาท
260,000
210,000
160,000
110,000
60,000

5,268
10,233

5,356
9,850

5,517
10,151

5,469
10,118

5,289
10,167

80,175

84,443

91,221

5,299
11,813

5,304
11,061

5,343
10,485

67,492

71,076

73,027

74,124

77,175

103,915

118,418

117,927

120,424

122,188

127,268

136,265

144,025

146,038

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

5,193
9,759
60,612

10,000
-40,000

ประกันภัยรถ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ที่มา : สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ.
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เบีย้ ประกันวินาศภัยต่อจานวนประชากรและ GDP
ล้านบาท
4,000

+ 3.55%

1.61%
1.57%

3,000

1.55%

1.45%

2,000
1,000

1.53%

1.52%

2,785

3,134

3,153

3,184

1.46%
3,213

2555

2556

2557

2558

2559

1.42%
3,300

1.42%
3,504

3,667

3,797

2560

2561

2562

2563

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร

1.65%
1.60%
1.55%
1.50%
1.45%
1.40%
1.35%
1.30%

สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อ GDP

ที่มา : สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ระบบสถิติทางทะเบียน

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่รอ้ ยละ 55.34 ลดลงจากปี ท่ีผ่านมา โดย
ประเภทของประกันภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทนแทนสูงสุดอันดับแรกคือ ประกันภัยรถยนต์คิดเป็ นร้อยละ 63.16
อันดับสอง ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคิดเป็ นร้อยละ 41.19 อันดับสาม ประกันภัย ทางทะเลและขนส่งคิดเป็ นร้อยละ
40.06 และประกันอัคคีภยั คิดเป็ นร้อยละ 18.63
อัตราค่าสินไหมทดแทน จาแนกตามประเภท
ร้อยละ
90.0
70.0
50.0

30.0

83.8

60.8

62.0

41.2

52.2
31.0
31.0

28.8

44.3
37.9

-3.2
2556

64.6

41.3

29.3
29.3

8.0
2555

63.8

56.6

51.5

10.0
-10.0

62.8

12.7
12.7
2557

11.5
2558

26.1
13.4
2559

68.3

68.8

65.7

62.3

43.5

41.2

64.8

66.0

60.9
42.7

60.9
42.2

32.1

32.8

34.8

14.4

16.1

18.6

2561

2562

2563

15.4
2560

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถโดยสมัครใจ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

40.1

ประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย

ที่มา : สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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เบีย้ ประกันวินาศภัยและส่วนแบ่งการตลาดของ SEIC และ TIC
ล้านบาท
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

5

อันดับ
30
4.63%

8

อันดับ
28
4.16%

8

อันดับ
28
4.16%

อันดับ
31

6.00%

4.13%

5.00%

6

4.00%
3.00%

10,756

10,194
0.99%

2,304
2561

10,495

10,194
0.98%

2,408

2562
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง SEIC
ส่วนแบ่งการตลาด SEIC
อันดับในอุตสาหกรรมของ SEIC

0.98%
2,408

2562

2.00%
0.52%
1,321

1.00%
0.00%

2563
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง TIC
ส่วนแบ่งการตลาด TIC
อันดับในอุตสาหกรรมของ TIC

ที่มา : สานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

SEIC มี ก ารเติ บ โตของเบี ย้ ประกัน ภัย รับ โดยตรงและส่ วนแบ่ ง การตลาดลดลง โดยในปี 2562 มี ส่ว นแบ่ ง
การตลาดเท่ า กับ ร้อ ยละ 4.16 ของเบี ย้ ประกัน ภัย รับ โดยตรงรวมทั้ง อุต สาหกรรม จัด เป็ น บริษั ท ในอัน ดับ ที่ 8 ของ
อุตสาหกรรม และในปี 2563 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 4.13 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงรวมทัง้ อุตสาหกรรม
จัดเป็ นบริษัทในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม สาหรับเบีย้ ประกันภัยรับ โดยตรงในงวดปี 2562 เติบโตลดลงจากปี 2561
เท่ากับร้อยละ 5.23 และเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงในปี 2563 เติบโตเพิ่มขึน้ จากปี 2562 ร้อยละ 2.96
TIC มี ก ารเติ บ โตของเบี ย้ ประกัน ภัยรับ โดยตรงและส่ วนแบ่ง การตลาดลดลง โดยในปี 2562 มี ส่ว นแบ่ง
การตลาดเท่ากับร้อยละ 0.98 ของเบีย้ ประกันภัยรับ โดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรม จัดเป็ นบริษัทในอันดับที่ 28 ของ
อุตสาหกรรม และในปี 2563 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 0.52 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงรวมทัง้ อุตสาหกรรม
จัดเป็ นบริษัทในอันดับที่ 31 ของอุตสาหกรรม สาหรับเบีย้ ประกันภัยรับ โดยตรงในงวดปี 2562 เติบโตขึน้ จากปี 2561
เท่ากับร้อยละ 4.54 และเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงในปี 2563 เติบโตลดลงจากปี 2562 เท่ากับร้อยละ 45.16
ภาพรวมธุรกิจการเงิน
ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสัน้ (Short-term Rental) มีระยะเวลา
ในการให้บริการน้อยกว่า 1 ปี และ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Long-term Rental) หรือการให้เช่าเพื่อการดาเนินงาน
(Operating Lease) มีระยะเวลาในการให้บริการตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป โดยธุรกิจลิสซิ่งของ SECAP ส่วนใหญ่เป็ นการให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดาเนินงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบกับธุรกิจ
บางส่วน อย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งด้านการบริการที่ครอบคลุม การบริการที่ครบวงจร จึงทาให้ยงั คงสามารถ
รักษาฐานลูกค้าใหญ่ไว้ได้ อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทในเครือ TCC
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ภาพรวมตลาดรถยนต์ในปี 2563 ที่ผ่า นมา ถือ ว่าหดตัวรุน แรง โดยมียอดการผลิตรถยนต์ที่ 1,426,970
คัน ลดลงจากปี ก่อนหน้า -29.1% แบ่งเป็ นการหดตัวของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศที่ -21.4% และการส่งออก
ที่ -30.2% ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่หดตัวที่ -6.1% ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ทาให้กาลังซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคลดลง
คาดการณ์ปริมาณการผลิตจะฟื ้ นตัวขึน้ ในปี 2564-2565 เติบโตเฉลี่ย 3.0-5.0% ต่อปี ตามเศรษฐกิจที่ทยอย
ฟื ้ นตัว โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2564 ประมาณ 1,500,000 คัน เพิ่มขึน้ 73,030 คัน คิดเป็ นร้อยละ
5.12 จากปี ก่อนหน้า โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิต
ทัง้ หมด และผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทัง้ หมด
ในส่ ว นของธุร กิจ รถยนต์ให้เช่าเพื่อ การดาเนิน งานมี กลุ่ม ลูกค้า เป้ าหมายหลัก คื อ กลุ่ม ลูก ค้า นิติบุคคล
เนื่องจากช่วยลดภาระทางการเงินไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนในการซือ้ รถ ทางบริษัทผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าซ่อมบารุง ค่าจดทะเบียน ค่าต่อภาษีรถยนต์ประจาปี เป็ นต้น นอกเหนือจากนีย้ งั มีบริการรถยนต์ทดแทนในกรณี
ที่รถยนต์เช่าไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายของธุรกิจได้
สาหรับภาวะอุตสาหกรรมจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว (ตลาดรถมือสอง) ในปี 2563 หดตัวลงในทิศทางเดียวกันกับ
ยอดขายรถใหม่ โดยมียอดขาย (ยอดโอนกรรมสิทธิ์) ต่าสุด ณ เดือนเมษายน อยู่ท่ีประมาณ 107,500 คัน เทียบกับเดือน
เดียวกันในปี ก่อนหน้าที่มียอดขายกว่า 150,000–160,000 คัน ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส
(COVID-19)
อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดรถมือสองจะได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าตลาดรถใหม่ และได้รบั ความสนใจเพิ่มมาก
ขึน้ หลังการชะลอตัวของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) จากความกังวลด้านสุขภาพ รวมทัง้ ยังเป็ นตลาดแลกเปลี่ยนให้
ผูใ้ ช้รถสามารถขยับ ขยายขนาดหรือประเภทของรถตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุ (Life cycle)
โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งเงินสดก้อนใหญ่หรือขอสินเชื่อ
แหล่งข้อมูล: อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
และ บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจยั เกียรตินาคิน ภัทร

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว กระแส
เงินสดที่ได้มาจากการดาเนินงานหลัก คือ รายได้จากเบีย้ ประกันภัยรับ และรายได้จากการลงทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 2 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
กระแสเงินสดที่ได้มาจากการดาเนินงานหลัก คือ รายได้จากเบีย้ ประกันภัยรับ และรายได้จากการลงทุน
ธุรกิจลิสซิ่งของบริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 3 แหล่ง คือ ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว กระแสเงินสดที่
ได้มาจากการดาเนินงานหลัก และการกูย้ ืม
2.4 งานทีย่ ังไม่ได้สง่ มอบ
- ไม่มี24
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนีเ้ ป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่ามีนยั สาคัญ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ฐานะการเงินของบริษัท ผลการดาเนินงานของบริษัท และมูลค่าหุน้ สามัญของบริษัท รวมทัง้ อาจส่งผลต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุ ไว้ในที่นี ้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้ หรือเป็ นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนีแ้ ล้ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท ผลการดาเนินงานของ
บริษัท และมูลค่าหุน้ สามัญของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจทัง้ ภายในและนอก
ประเทศ การแข่งขันในอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการตลาด ด้านบุคลากร และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกและมหันตภัยต่าง ๆ เหล่านี ้ ล้วนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงนี ้ ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้มี
การจัดทาแผนธุรกิจและแผนการดาเนินงานประจาปี ท่ีสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ของแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ โดย
คานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึน้ แล้ว และที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต และส่งผลต่อการดาเนินงาน
ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างปี ทัง้ ในสภาพเศรษฐกิจ การเมือง รายงานสภาวะตลาด การแข่งขัน
และอื่น ๆ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาเป็ นประจา รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ SELIC SEIC และ TIC สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
SELIC SEIC และ TIC ได้ปรับปรุงระบบการทางานภายใน ได้แก่ ขัน้ ตอนการทางานที่สามารถเพิ่ม ประสิทธิ ภาพ
การทางานให้ดีขึน้ ต้นทุนลดลง และระบบประเมินผลที่ชดั เจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละบริษัท โดยมี
ฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผนทาหน้าที่สรุ ปสถานการณ์ของการดาเนินการ และแสดงสถานะของความสาเร็จของ
แผนงาน การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดได้ทันเวลา และ
สามารถหาทางป้องกัน หรือพลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสทางธุรกิจได้
1.2 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
SELIC SEIC และ TIC ได้มีการกาหนดอัตราเบีย้ ประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยใช้หลักสถิติ และ
สมมติฐานที่เกี่ยวกับความถี่และความรุนแรงของภัยที่จะเกิดตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานมาใช้
ในการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยที่เหมาะสม
และสามารถแข่งขันในตลาดได้
การดาเนินงานของบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุม้ ครองความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ของผูเ้ อาประกันภัย
ดังนัน้ SELIC SEIC และ TIC จึงได้มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากการรับประกันภัยในด้านต่างๆ รวมทัง้ ใน
ด้านการรับประกันภัยต่อ โดยมีนโยบายการรับประกัน ภัยที่มีการทบทวนเป็ น ประจาจากผู้บริหารที่เกี่ ย วข้อ ง
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ตลอดจนในการดาเนินงานรับประกันภัยนั้น ฝ่ ายรับประกันภัยจะมีการประเมิน สารวจ และวิเคราะห์ภัยอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ที่สามารถยอมรับได้ ตลอดจนการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานการรับประกันภัยเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจทานและให้คาแนะนาในเชิง
นโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานอย่างสูงสุด ตลอดจนทาให้บริษัทดังกล่าว มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันกับผูเ้ อาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว เป็ นธรรม และลดความเสี่ยง ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อจานวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคต
SELIC SEIC และ TIC ได้มีการกระจายความเสี่ยงภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัย
ที่มีทุนเอาประกันภัยสูง ซึ่งการกระจายความเสี่ยงนั้น ได้มีการกระจายไปให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้มีการคัดเลือก โดยเน้นไปยังกลุ่มบริษัทรับประกันภัยต่อที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า A หรือมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทัง้ หมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR)
เป็ นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนด
เพื่อให้ม่นั ใจว่าผูเ้ อาประกันภัยจะไม่ได้รบั ผลกระทบใด ๆ ในกรณีท่เี กิดมหันตภัยที่มีผปู้ ระสบภัยเป็ นจานวนมาก ทัง้
ในแง่จานวนเงินหรือปริมาณภัยที่เกิดขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดกับบริษัทอีกด้วย
1.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน คน ระบบงาน หรือปั จจัยต่าง ๆ
ภายนอกองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ SELIC SEIC และ TIC ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท ซึ่ง SELIC SEIC และ TIC ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่ มี
คุ ณ สมบัติ ท่ี จ าเป็ น ต่ อ ลัก ษณะงานได้เ พี ย งพอ เพื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสามารถรองรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้
นอกจากนี ้ SELIC SEIC และ TIC ได้จัดทาทะเบียนความเสี่ ยง ซึ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละฝ่ าย สาเหตุของ
ความเสี่ยง ตัวชีว้ ดั ความเสี่ยง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อใช้ในการดาเนินการป้องกันความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงาน รวมถึง การจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ รวมทัง้ มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผูบ้ ริหารอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องไปกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทัง้ ของบริษัท และ
หน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
ในด้านผลกระทบและความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก SELIC SEIC และ TIC ได้มีการจัดทาแผนรองรับการดาเนิน
ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan หรื อ BCP) เพื่ อ ให้บ ริษั ท สามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่อ ไปได้ห ากมี
เหตุการณ์ท่อี าจทาให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก
1.4 ความเสี่ยงด้านช่องทางการขาย
ความเสี่ยงด้านช่องทางการขายเป็ นปั จจัยเสี่ยงจากการมีรายได้หลักผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันหรือการเติบโต
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ทางธุรกิจได้ โดยในปั จจุบนั SELIC มีรายได้จากเบีย้ ประกันภัยจากช่องทางธนาคารในสัดส่วนที่สงู ทัง้ นี ้ SELIC ได้
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากช่องทางอื่น ๆ เช่น ช่อง
ทางการขายผ่านตัวแทน ช่องทางขายแบบประกันกลุ่ม และช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ให้เพิ่มมากขึน้ รวมถึง
การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ คือ ช่องทางขายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนาเทคโนโลยีเข้า
มาสนับสนุนการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มที่ดีขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน
การลงทุนของ SELIC SEIC และ TIC เป็ นไปตามขอบเขตและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็ นกลไกสาคัญในการบริหารการ
ลงทุนของบริษัทดังกล่าวให้มีความรอบคอบและรัดกุม
รายได้จากการลงทุนได้มาในรู ปของดอกเบีย้ เงินปั นผล และกาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน
จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการลงทุน โดย SELIC SEIC และ TIC มีหน่วยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ
บริหารการลงทุนที่จะคอยติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการประเมินความเสี่ยงและสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทของ SELIC SEIC และ TIC มีการทบทวนนโยบายการลงทุนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การ
บริหารการลงทุนมีความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
1.6 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ จะส่งผลกระทบต่อ SELIC SEIC และ TIC ในหลายด้าน ได้แก่
ด้านความผันผวนของงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของ SELIC SEIC และ TIC กล่าวคือ
บริษัทดังกล่าวต้องมีการปรับมูลค่าการตัง้ สารองผลประโยชน์ หรือค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกัน ภัย
ส่งผลให้งบการเงินอาจมีความผันผวน ทั้งนี ้ SELIC SEIC และ TIC ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการ
บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้
SELIC SEIC และ TIC มีการลงทุนในตลาดตราสารหนีท้ ่ีได้รบั ผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ กล่าวคือ ในกรณี ท่ีอัตราดอกเบี ้ยปรับตัวลดลง บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่การลงทุนตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่ให้อตั ราผลตอบแทน
มากกว่ามีปริมาณสินทรัพย์ท่ีให้ลงทุนอย่างจากัด ทาให้ SELIC SEIC และ TIC มีมาตรการในการพิจารณาเลือก
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การลงทุนทดแทนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ
ควบคุมไม่ให้อตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้รบั ผลกระทบจากการลงทุนมากเกินไป
1.7 ความเสี่ยงด้านการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัท
SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการรักษา
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทโดยปั จจุบนั หลักเกณฑ์คอื ไม่ให้ต่ากว่าร้อยละ 120 ทัง้ นี ้ SELIC SEIC
และ TIC มีมาตรการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ
2) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจลิสซิ่ง
2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ในช่วงที่ผ่านมามีผปู้ ระกอบการธุรกิจลิ สซิ่งและเช่าซือ้ เกิดขึน้ ในตลาดจานวนมาก ทัง้ ที่เ ป็ นกิจการที่มีผถู้ ือหุน้ เป็ น
สถาบันการเงินและกิจการที่เป็ นธุรกิจด้านบริการของผูผ้ ลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจานวนมากจากต่างประเทศ ทาให้มี
การแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม SECAP มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ชดั เจน คือ กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ยานพาหนะ
และมีศกั ยภาพในการชาระค่าเช่า ทัง้ ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้ SECAP ยังได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
2.2 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาระค่าเช่า
เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็ นรายได้หลักของการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ดังนัน้ ความสามารถในการ
ชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ กล่าวคือ หากผูเ้ ช่าไม่สามารถชาระค่าเช่าได้หรือชาระได้ล่าช้ากว่ากาหนด
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง รายได้และกาไรของบริษัท ทัง้ นี ้ SECAP มีกระบวกการกรองคุณภาพลูกค้า โดย
กาหนดนโยบายในการคัดเลือกลูกค้า และมีกระบวนการติดตามผูเ้ ช่าอย่างรัดกุม
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
เนื่องจาก SECAP มีการกาหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี ทาให้
มีรายได้ท่ีแน่นอน ในขณะที่ตน้ ทุนกูย้ ืมของ SECAP ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กับอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนและผลกาไรของ SECAP ดังนัน้ จึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการกูย้ ืมให้สอดคล้องทัง้ 2
ด้าน คือ
(1) ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินให้เช่าและด้านอัตราดอกเบีย้
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(2) การรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Gap)
อยู่ในระดับที่สามารถทากาไรและแข่งขันได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว SECAP จะดาเนินการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม หรือ
ปรับโครงสร้างเงินกูใ้ ห้สอดคล้องกับอายุสญ
ั ญา
2.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก (Residual value)
ในการประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าในลักษณะการเช่าดาเนินงานแก่ผปู้ ระกอบการที่เป็ นนิติบุคคลเป็ นหลัก โดยมี
ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบกาหนดสัญญาเช่า แล้ว ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจาหน่าย
ออกไป ยกเว้นในบางกรณีท่ี SECAP มีขอ้ ตกลงให้ผเู้ ช่าหรือผูใ้ ช้รถสามารถใช้สิทธิซือ้ รถที่เช่าได้ โดยจะระบุไว้ใน
เงื่อนไขของสัญญา ดังนัน้ รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ของ SECAP ประกอบไป
ด้วย รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ได้ในแต่ละเดือนตลอดอายุสญ
ั ญาที่ทากับลูกค้า และ
รายได้จากการขายรถยนต์เมื่อหมดอายุสญ
ั ญา
ในการคานวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนที่เรียกเก็บจากลูกค้านั้น SECAP จะประมาณการมูลค่าซาก (Residual
Value) ของรถยนต์ และประมาณการต้นทุนต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ บวกด้วยค่าบริหารต่าง ๆ โดยมูลค่าซากเป็ น
มูลค่ายุติธรรมในอนาคตที่คาดว่า SECAP จะขายรถยนต์คันดังกล่าวได้เมื่อหมดอายุสัญญากับลูกค้า ทั้งนี ้ การ
ประมาณการมูลค่าซากนัน้ มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยหาก SECAP ประมาณการมูลค่าซากต่ากว่าความเป็ น
จริง จะทาให้ SECAP คิดต้นทุนสูงเกินไป ส่งให้ผลให้คานวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกับลูกค้าสูง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือในกรณีประมาณการมูลค่าซากสูงกว่าความเป็ นจริง ก็จะทาให้ SECAP คิด
ต้นทุนต่ากว่าความเป็ นจริง ส่งผลให้คานวณค่าเช่ารถยนต์รายเดือนกับลูกค้าต่าเกินไป และสุดท้ายอาจก่อให้เกิด
ผลขาดทุ น จากการขายรถยนต์เ มื่ อ หมดสัญ ญาได้ ดัง นั้น SECAP จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการประเมิ น ค่ า ซาก
คลาดเคลื่อนจากมูลค่าของรถยนต์ท่ีขายได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของ SECAP อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานที่ยาวนาน ทาให้ SECAP สามารถ
บริหารมูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ SECAP ได้มีการสารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์มือ
สองในตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาวิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะตลาดรถยนต์
2.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ทหี่ มดอายุสัญญาเช่า หรือขายได้ช้า หรือขายได้ในราคาต่ากว่า
มูลค่าซากทีค่ าดการณ์ไว้
เมื่อหมดอายุสญ
ั ญาให้เช่ารถยนต์กับลูกค้า SECAP จะรับรถยนต์ทงั้ หมดกลับคืนมาเพื่อรอการขายเป็ นรถยนต์มือ
สองตามช่องทางการจาหน่ายต่าง ๆ จึงทาให้ SECAP มีความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการขายรถยนต์ในหลายกรณี
ได้แก่
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2.5.1

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้ ซึ่งจะทาให้มีรถยนต์มือสองรอการขายเป็ นจานวนมาก มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

2.5.2

ในกรณีท่ีขายรถยนต์ได้ชา้ จะมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของมูลค่ารถยนต์ กล่าวคือ ราคาขายรถยนต์
ดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดลงตามเวลา

2.5.3

ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ได้ในราคาต่ากว่ามูลค่าซากที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจาก
การขาย และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ทั้งนี ้ รถยนต์เป็ นสินทรัพย์ท่ีโดยทั่วไปแล้วมีสภาพคล่องของการซือ้ ขายค่อนข้างสูงและมีตลาดรองรับ
อย่ า งกว้างขวาง อี ก ทั้ง รถยนต์ใ ห้เช่ าโดยส่ วนใหญ่ เป็ น รถยนต์ย่ี ห้อ ซึ่งเป็ น ที่ นิ ยมใช้กัน ทั่วไปอย่าง
แพร่หลาย จึงมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายสูง จึงเชื่อว่าความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ได้หรือ
ขายได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า สาหรับราคารถยนต์ท่ีจะขายได้นนั้ ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการ ได้แก่
สภาวะตลาดรถยนต์ในขณะนั้น ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ สภาพรถยนต์ และช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ง
SECAP มีการสารวจและเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับราคารถยนต์มื อสองในตลาดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อนามา
วิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะตลาดรถยนต์

2.6 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกู้
SECAP มีอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น (IBD/E Ratio) ที่รวมคานวณเงินกู้ยืมผู้ถือหุน้
(Shareholder loan) รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.8 เท่า 2.8 เท่า และ 1.4 เท่า ตามลาดับ ทั้งนี ้ SECAP มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูข้ อง SECAP เพื่อควบคุมดูแลให้ SECAP ไม่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ และมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็ นผูค้ วบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาเงินกูต้ ่าง ๆ
3) ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
คือความเสี่ยงที่ไม่เคยปรากฏขึน้ หรือบริษัทไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็ นความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการ
ทัง้ ในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยสิ่งแวดล้อม
เช่น การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทาให้ธุรกิจพบ
กับ ความท้าทาย เช่ น การเปลี่ ย นแปลงกฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ของหน่ว ยงานกากับ ดูแ ล (Regulator)
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ท่ี มี แ นวโน้ ม เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า (Electric Vehicle)
ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน (Internet of Things)
เทคโนโลยีดา้ นการประกันภัย (Insure Tech) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไปจากเดิม และช่องทางการขายใน
รูปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้ ความถี่ และความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีเพิ่มขึน้ จากภัยพิบตั ิท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ และภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) จากปั จจัยความเสี่ยงภายนอกเหล่านี ้ บริษัทได้ตระหนักและเชื่อมโยงการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ เข้ากับการวางกลยุทธ์ของบริษัท
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โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือ
COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์ของโดยวิเคราะห์จากสถานการณ์การระบาดปั จจุบนั ซึ่งกระทบกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการ Activate BCP เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทยังสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และคู่คา้ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
4. ทรัพย์สินในการใช้ประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค.61
2,811.65
2,658.83
3,084.32 เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

รายการ
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตาม
สัญญาเช่าดาเนินงาน

580.34
66.74

605.73
79.88

278.83

256.48

11,989.85

12,619.61

5.03

0.16

15,732.43

16,220.69

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวมมูลค่าสุทธิ

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

715.92 เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์
78.31 โปรดดูรายละเอียดใน
4.1.1.3
237.80 โปรดดูรายละเอียดใน
4.1.2
11,885.27 โปรดดูรายละเอียดใน
4.1.2

ปลอดภาระผูกพัน
โปรดดูรายละเอียดใน
4.1.1.3
โปรดดูรายละเอียดใน
4.1.2
โปรดดูรายละเอียดใน
4.1.2

1.19 เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพัน

16,002.82

4.1 สินทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ประกอบธุรกิจ มีดังนี้
4.1.1 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
4.1.1.1 ทีด่ นิ
หน่วย : ล้านบาท

ขนาดพืน้ ที่
ทีต่ ั้ง

(ไร่ - งาน - วา)

ถนนสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ

1-6-34

ถนนศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพ

0-1-68

วัตถุประสงค์การถือครอง
ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคารสานักงาน
ใหญ่และอาคารจอดรถ
ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคารสานักงาน
ใหญ่

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

2,021.45

2,021.45

2,446.94

93.14

20.28

20.28

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอด
ภาระ
ผูกพัน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ขนาดพืน้ ที่
ทีต่ ั้ง

(ไร่ - งาน - วา)

สานักงานสาขาประกัน ทัง้ หมด 56
ชีวิตและประกันภัยทั่ว
แห่ง
ประเทศ
ตาบลบางพลีใหญ่
ทัง้ หมด 2
อาเภอบางพลี จังหวัด แห่งรวมพืน้ ที่
สมุทรปราการ
5 - 4 - 54
18/27-28 ถนนสุขมุ วิท 85 ตารางวา
ตาบลเนินพระ อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง
21000
355/15-16 ถนน
40 ตารางวา
มิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000

วัตถุประสงค์การถือครอง

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63
546.35

31 ธ.ค. 62
471.30

31 ธ.ค. 61
471.30

ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคารสานักงาน
และที่จอดรถสาหรับรถยนต์
ให้เช่าของกิจการ
ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานสาขา
ประกันภัย

127.61

122.70

122.70

12.08

12.08

12.08

ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานสาขา
ประกันภัย

11.02

11.02

11.02

2,811.65

2,658.83

3,084.32

ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานสาขา
ประกันชีวิตและประกันภัย

รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

4.1.1.2 อาคาร
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง

ประเภททรัพย์สิน
ถนนสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ

อาคารสานักงานใหญ่
และอาคารจอดรถ

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ
สานักงานสาขาประกันชีวิต
และประกันภัยทั่วประเทศ
ทัง้ หมด 56 แห่ง และ
อาคารอื่นๆ

ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคาร
สานักงานใหญ่

รวม

อาคารสานักงานสาขา
ประกันชีวิต/ประกันภัย
และอาคารอื่นๆ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
ผูกพัน

31 ธ.ค. 63
359.34

31 ธ.ค. 62
370.40

31 ธ.ค.61
461.88

14.15

7.59

7.29

เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
ผูกพัน

206.85

227.74

246.75

เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
ผูกพัน

580.34

605.73

715.92
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

4.1.1.3 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
วัตถุประสงค์การถือ
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
ครอง
กรรมสิทธิ์
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61
เพื่อใช้ในการดาเนิน
66.28
79.29
76.92 เจ้าของกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระ
ธุรกิจ
ผูกพัน
เพื่อใช้ในการดาเนิน
0.46
0.59
1.39 สินทรัพย์ตามสัญญา
ธุรกิจ
เช่าการเงิน
รวม
66.74
79.88
78.31

ประเภททรัพย์สิน
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน

4.1.2

สัญญาเช่าและบริการ
- สินทรัพย์ทมี่ ีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
ตามสัญญาเช่า
ดาเนินงาน

สาหรับสัญญาเช่า
ดาเนินงาน

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า
ตามสัญญาเช่า
ดาเนินงาน

สาหรับสัญญาเช่า
ดาเนินงาน
รวม

-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63
1 1,395.85

31 ธ.ค. 62
2,051.04

594.00

568.57

11,989.85

12,619.61

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

31 ธ.ค.61
11,478.93 เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บางส่วนเป็ น
หลักประกันการ
กูย้ ืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงิน
406.34 ภายใต้สญ
ั ญาเช่า ภายใต้สญ
ั ญา
การเงิน
เช่าการเงิน

11,885.27

ยานพาหนะ
หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
เพื่อใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ
เพื่อใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ
รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63
256.94

31 ธ.ค. 62
253.50

21.89

2.98

278.83

256.48

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

31 ธ.ค.61
237.80 เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์
- สินทรัพย์ตาม
สัญญาเช่า
การเงิน

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

237.80
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

-

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
ทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตัง้

4.1.3
-

เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63
5.03

31 ธ.ค. 62
0.16

31 ธ.ค.61
1.19

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การถือครอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.61
269.76
302.33
293.27

รวม

120.07
389.83

108.23

139.24

410.56

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน

432.51

ในการดาเนินธุรกิจบริษัทมีการจัดทาตราสัญลักษณ์ ซึ่ง ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2561 ดังนี ้
เครื่องหมายการค้า

สาหรับบริษทั
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
โดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) และ
บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด ขอใช้รว่ ม

4.2 การลงทุนในบริษัทย่อย
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) กาหนดนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย
จะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง และผลการดาเนินงานของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของการลงทุนและพิจารณา
ศักยภาพและปั จจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบ และ/หรือการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี ้ ใน
การขออนุมัติการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
5

ข้อพิพาษทางกฎหมาย
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีท่มี ผี ลกระทบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
Thai Group Holdings Public Company Limited
TGH
0107561000285
ประกอบธุรกิจถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding company)
ธุรกิจการเงิน
ประกันภัยและประกันชีวติ
12,033,565,300 บาท
7,520,978,320 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ จานวน 752,097,832 หุน้
752,097,832 หุน้

ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

: 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

: 10.00 บาท

โทรศัพท์: 0-2631-1311
Website: www.segroup.co.th
หน่วยงานเลขานุการบริษัท

: โทรศัพท์ 0-2631-1311 ต่อ 5550
: อีเมล์ comsec@segroup.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

: โทรศัพท์ 0-2631-1311 ต่อ 5094
: อีเมล์ ir@segroup.co.th
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

นิติบคุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
(1)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (SELIC)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

(2)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) (SEIC)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

(3)

บริษัท 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

บริษัท 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
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประกันวินาศภัย
93.44%
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
235,000,000 บาท
235,000,000 บาท
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(4)

บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด (SECAP)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

(5)

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริการรถเช่าเพื่อธุรกิจ และธุรกิจให้สินเชื่อ
100%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท

บริษัท โปรการาจ จากัด (PGR)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท โปรการาจ จากัด
บริษัทประกอบธุรกิจอู่ และจัดจาหน่ายอะไหล่
100%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท

เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท โปรการาจ จากัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

(6)

บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด (PCK)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด
บริษัทประกอบธุรกิจ surveyor
100%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท

เดิมชื่อ บริษัท สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2563

(7)

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด (CCL)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการที่จอดรถยนต์แก่ SECAP และ RDD
100%
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
180,000,000 บาท
180,000,000 บาท
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(8)

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด (SEAD)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

(9)

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
ให้บริการเกี่ยวกับงานปรึกษาด้านการลงทุน
100%
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จากัด (TCC Card)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จากัด
ประกอบกิจการทาการตลาดให้บริการซือ้ สินค้าผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มบริษัท
100%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ ที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
100,000 บาท
100,000 บาท

(10) บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด (SEA)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
ประกอบกิจการบริการสถานฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทในเครือ
100%
184 ชัน้ 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

(11) SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEA PTE)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD.
ดาเนินธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
100%
438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958)
1 ดอลลาร์ สิงคโปร์
1 ดอลลาร์ สิงคโปร์
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(12) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด (RDD)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด
ขายและให้เช่ารถยนต์มือสองสภาพดี
100%
71/1 หมู่ ท่ี 20 ถนนเทพารั ก ษ์ ต าบลบางพลี ใ หญ่ อ าเภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ 10540
1,000,000 บาท
250,000 บาท

(13) บริษัท เอส โซฟิ น จากัด (SSF)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการทาประกันภัย
99.98%
184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
100,000 บาท
100,000 บาท

(14) บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จากัด (ASH)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท เอเชียติก๊ เฮาส์ จากัด
ให้เช่าพืน้ ที่ในอาคารสานักงาน ให้กบั บริษัททั่วไป และบริษัทในเครืออาคเนย์
100%
184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
5,522,500 บาท
5,522,500 บาท

(15) บริษัท แคปปิ ตอล เซอร์วิส โฮลดิง้ จากัด (CSH)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท แคปปิ ตอล เซอร์วิส โฮลดิง้ จากัด
บริษัทดาเนินธุรกิจเป็ นบริษัทโฮลดิง้ ลงทุนในบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษัทร่วมทุน ดาเนินธุรกิจโบรคเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
99.99%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ ที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
100,000 บาท
100,000 บาท
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(16) บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (SEP)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
ให้เ ช่ า และพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ ให้เ ช่ า อาคารพื ้น ที่
สานักงาน รวมถึงสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
100%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

(17) บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด (SEM)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ สาหรับ ธุ ร กิ จ , สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุค คลที่ มี ห ลัก ประกัน และ
สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 50,000,000 บาท
เดิมชื่อบริษัท เอสอีจี แคปปิ ตอล จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
(18) บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด (SEMR)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด
ประเภทธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
184 ชัน้ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 50,000,000 บาท
เดิมชื่อบริษัท เอสอีจี มันนี่ จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(19) บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง้ จากัด (STC)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง้ จากัด
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytic)
66.99%
315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ ที่ 3 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
Website
: www.set.or.th/tsd
2. ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชื่อผูส้ อบบัญชี
: นายโชคชัย งามวุฒิกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 และ/หรือ
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208
ที่อยู่
: สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: 0-2677-2000
3. ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
ที่อยู่
: 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2264-8000
6.2

ข้อมูลสาคัญอืน่ ทีม่ ีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 7,520,978,320 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10
บาท เป็ นหุน้ สามัญ 752,097,832 หุน้ ไม่มีหนุ้ บุรมิ สิทธิ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายละเอียดเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู้ ือหุน้ ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2563
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จากัด (1)
338,444,024
45.00
2.

บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด (2)

3.

236,126,778

31.40

บริษัท ไทยสิรวิ ฒ
ั น จากัด

37,500,000

4.99

4.

บริษัท เพรสทีจ 2015 จากัด

37,367,000

4.97

5.

บริษัท สินธนรัตน์ จากัด

37,000,000

4.92

6.

UBS AG SINGAPORE BRANCH

33,437,144

4.45

7.

DBS BANK LTD

22,618,800

3.01

8.

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

3,600,000

0.48

9.

สานักงานพระคลังข้างที่

765,672

0.10

10.

ท่านผูห้ ญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม

648,494

0.09

11.

ผูถ้ ือหุน้ อื่น

4,589,920
752,097,832

0.59
100.00

รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ

(1) (2)

บริษัทดังกล่าวมีนายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริง (Ultimate
Shareholders)
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(2) บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัท
อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด และ
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
การถือหุน้ ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีดงั นี ้
รายชื่อ
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
บจ. อาคเนย์แคปปิ ตอล
บมจ. ไทยประกันภัย

จานวนหุ้น
21,993,103
4,866,595
19,999,975
21,957,646

ร้อยละของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
99.97
97.33
99.99
93.44

ทัง้ นี ้ บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) (INSURE) ร้อยละ 75.06 โดยเป็ นการถือหุน้ ผ่าน
บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99 และ INSURE เป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ซึง่ รายงาน 56-1 ของ INSURE ปรากฏตามเว็บไซต์ของบริษัท www.indara.co.th
ภายใต้หวั ข้อ สาหรับนักลงทุน
(3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
-ไม่มี7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
(ก) นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุน้ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษั ท เห็ น สมควร โดยค านึ งถึ งปั จจัย ต่า งๆ เพื่ อ ผลประโยชน์ต่ อผู้ถื อ หุ้น เป็ น หลัก เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ ผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ
การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษั ท เงื่ อ นไขและข้อ จากัดตามที่ กาหนดในสัญ ญากู้ยืม เงิน และการจ่ า ยเงิน ปั นผลนั้น ไม่ มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ในกรณีท่บี ริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปั นผล บริษัท
จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงผลประโยชน์
แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ น
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การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างการได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อ
เห็นว่าบริษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบในคราวถัดไป
(ข) นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย (บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย
จากัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษัทในแต่ละปี และจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้
ในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ หรือ
ดาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายเฉพาะ จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของผูก้ ากับดูแล
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ น้ อยู่กับความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทาง
การเงิน กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว การสารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ
และการลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่ อย
เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ โดยการพิจารณาจะคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
(ค) นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน))
มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน
แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้องดารงไว้ตามข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ความเพียงพอของเงินกองทุนต่อการขยายงาน
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8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ ขีน้ เพื่อ
กากับดูแลธุรกิจของบริษัทอีก 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ดงั แผนผังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิ บาล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

สานักตรวจสอบภายใน

ทีป่ รึกษา / ผูเ้ ชีย่ วชาญ
สานักเลขานุการบริษทั

ฝ่ ายสอบสวนพิเศษ

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชั ่น

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายปฎิบตั กิ าร

8.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ
(1) คณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัทกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 4 ท่าน
กรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
นางกุลภัทรา สิโรดม (1)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอภิชยั บุญธีรวร
กรรมการ / กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

(1)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการ
29 มิถนุ ายน 2561
29 มิถนุ ายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561
29 มิถนุ ายน 2561
29 มิถนุ ายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
29 มิถนุ ายน 2561

เป็ นกรรมการที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ
บริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 12 ท่าน ซึ่งมีความรูค้ วามสามารถ มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 4 ท่าน กรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
จานวน 4 ท่าน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

กรรมการที่ไม่เป็ น ผูบ้ ริห าร จานวน 4 ท่า น ประกอบด้วย (1) นายเจริญ สิริวัฒ นภักดี (2) คุณ หญิ งวรรณา สิริวัฒนภักดี
(3) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และ (4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการอิสระจานวน 4 ท่า น ประกอบด้ว ย (1) นางกุลภัท รา สิโรดม (2) นายโยธิ น พิบูลย์เ กษตรกิจ (3) นายผดุงเดช
อิน ทรลัก ษณ์ และ (4) พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มี คุณสมบัติเป็ นไปตามข้อก าหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ นางอาทินนั ท์ พีชา นนท์
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายสมชัย สัจ จพงษ์ นายอภิชัย บุญ ธี ร วร กรรมการสองในแปดคนนี ล้ งลายมือ ชื่อ ร่ว มกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาสเป็ นอย่างน้อย โดยมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในปี ท่ีผ่าน
มา บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 13 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านมีสดั ส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 75 ของการประชุมตลอดทัง้ ปี และมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะที่รอ้ ยละ 98.72 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
หมายเหตุ

นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชยั บุญธีรวร

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม / จานวนครั้งทีป่ ระชุมทัง้ หมด
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
คณะกรรมการบริษัท
สามัญผู้ถือหุ้น
13/13
1/1
13/13
1/1
12/13
1/1
12/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1
13/13
1/1

(1) กรรมการลาดับที่ 3 และ 4 เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสาคัญที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
(2) สามัญผูถ้ ือหุน้ คือการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้ กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด 3
ท่าน ดังมีรายนามและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ง

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้ง

1. นางกุลภัทรา สิโรดม
2. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

28 กุมภาพันธ์ 2562
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม / จานวน
ครั้งทีป่ ระชุมทัง้ หมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
7/7
7/7
6/7

หมายเหตุ (1) นางกุลภัทรา สิโรดม นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

โดยมีนายวิชาญ อัศวรังสี หัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทาหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็ นไปด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่ง ดังมีรายนามและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้ง

1. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
3. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม / จานวน
ครั้งทีป่ ระชุมทัง้ หมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
3/3
3/3
3/3

โดยมีนางสาวชวันธร ม่วงมี ผูอ้ านวยการ สานักเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(3) คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อกากับดูแลปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ าย
จัดการเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังมีรายนามและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล

ตาแหน่ง

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้ง

1.
2.
3.
4.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายสมชัย สัจจพงษ์

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม / จานวน
ครั้งทีป่ ระชุมทัง้ หมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
2/2
1/2
2/2
2/2

โดยมีนางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผูจ้ ดั การ สานักเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน ดังมีรายนามและรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ความ
เสี่ยง

ตาแหน่ง

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้ง

1. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
3. นายสมชัย สัจจพงษ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม / จานวน
ครั้งทีป่ ระชุมทัง้ หมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
4/4
4/4
4/4

โดยมีนายอมรินทร์ โพธิ์เย็น ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(5) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วม
ประชุมในปี 2563 ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชยั บุญธีรวร
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (1)
(1)

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2563

จานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม / จานวน
ครั้งทีป่ ระชุมทัง้ หมด
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)
18/18
18/18
18/18
18/18
3/3

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

โดยมีนางสาวชวันธร ม่วงมี ผูอ้ านวยการ สานักเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
8.2 ผู้บริหารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูบ้ ริหาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผูบ้ ริหารตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (1)
นางสาวรุง้ ทอง จินตมาลากิจ
นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

หมายเหตุ

(1)

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

โดยมี นางพชร อัมพรไพศาลกิจ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชี ทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมบัญชีของบริษัท
8.3 เลขานุการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ดารง
ตาแหน่งแลขานุการบริษัท และต่อมาที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้
นางสาวชวันธร ม่วงมี ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีผล
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1) ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกาหนด
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของบริษัท
และของคู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิ ติบุคคลที่กรรมการ ผูจ้ ัดการ และ
ผูบ้ ริหาร คู่สมรสหรือผูท้ ่อี ยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารดังกล่าวเป็ นผู้
ถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ อรับทราบ
เป็ นรายไตรมาส
4) ติดตามและดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
5) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ทะเบียนกรรมการ
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
รายงานประจาปี ของบริษัท

6) เก็บรักษารายงานการมี ส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร พร้อมทั้งจัดส่ง
สาเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงานนัน้
7) สร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ รวมทัง้ ผลักดันให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด และ/หรือตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ ประวัติเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้พจิ ารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินโดยเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี ้
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

70,000
50,000
40,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

50,000
40,000

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ *
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000
30,000

หมายเหตุ

-

ปี 2563

*คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะได้รบั เงินเดือนประจาจากบริษัทในฐานะพนักงานด้วย

ทัง้ นี ้ คุณเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ได้แสดงเจตจานงไม่รบั ค่าตอบแทนปี 2563
บริษั ท ได้จ่ ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการชุดต่างๆ สาหรับ งวดสิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 จ านวน 10 ราย จาก
กรรมการทัง้ หมด 12 ราย รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 4,890,000 บาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ ประชุม ไม่มีการ
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายนามกรรมการ
1. นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
5. นางอาทินันท์ พีชานนท์
6. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
7. นายสมชัย สัจจพงษ์
8. นายอภิชยั บุญธีรวร
9. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ไม่รบั ค่าตอบแทน
ไม่รบั ค่าตอบแทน
430,000
380,000
320,000
310,000
500,000
320,000
480,000
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รายนามกรรมการ
10. นางกุลภัทรา สิโรดม
11. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
12. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวม

730,000
680,000
740,000
4,890,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนอืน่
บริษัทจัดให้มีการประกันสุขภาพ และประกันความรับผิดกรรมการ
-ไม่มีผลประโยชน์อื่น8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทชัน้ นาในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ค่ าตอบแทนอยู่ในระดับ ที่ สามาถแข่ งขัน ได้กับบริษัท อื่ น รวมทั้ง ก าหนด ให้มีอัตราค่ าตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานในแต่ละปี ของบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้บริษัท
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ข้อมูลสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัท โดยไม่รวมถึงผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชีห รือ
การเงิน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจาปี และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นจานวนประมาณ 33.04 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทจัดให้มีการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสุขภาพประจาปี และสวัสดิการเกี่ยวกับการเงิน
ช่วยเหลือพนักงานตามนโนบายบริษัท รวมถึงประกันความรับผิดผูบ้ ริหาร
8.5 บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทแต่ละบริษัท สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(1) ธุรกิจประกันชีวติ
(1.1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (SELIC)
โครงสร้างองค์กร
บริษ ัท อาคเนย์ประก ันชีวต
ิ จาก ัด (มหาชน) (SELIC)
โครงสร้างองค์กร

ค

ะกรรมการตรวจสอบ

ค

ะกรรมบร ิหารความ
เสียง

ค

ะกรรมการบร ิษ ัท

ค

ะกรรมการบร ิหาร

ค

ะกรรมการโครงการ
ั นาอส ังหาร ิมทร ั ย์

ค

ะกรรมการการ งทน

สวนงาน ั นาโครงการ
รกิจ

สาน ักตรวจสอบ าย น
ประ านเจ้าหน้าทีบริหาร
ายกาก ับ รกิจ ะ
บริหารความเสียง

ายสอบสวน เิ ษ

สาน ักเ

านการบริษ ัท

กรรมการ ้จ ัดการ

สายงานการต าด

สายงานบริหาร กค้า
ส าบ ัน

สายงานสน ับสนน
การบริหาร

สายงานทรั ยากรบคค
ะ ั นาองค์กร

สายงาน Customer
Engagement Management

สายงานส าบ ัน ั นา
อาคเนย์

สายงาน รกิจ นเครอ
TCC

สายงาน ั นา รกิจ

สายงานก ยท ์
วาง น

ะ

สายงานต ัว ทน

สายงานเทคโนโ ยี
สารสนเท

สายงานดาเนินงาน
ค ิต าสตร์

ะ

สายงานการ งทน

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของ SELIC ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คน รายละเอียดกรรมการ
และการเข้าประชุมของคณะกรรมการสาหรับปี 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสนิท วรปั ญญา
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายอภิชยั บุญธีรวร
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

จานวนครั้งการเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
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รายชื่อ
7.
8.
9.
10.
11.
หมายเหตุ

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นางกิตติยา โตธนะเกษม (1)
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (2)
นายวัชรา ตันตริยานนท์ (3)

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

จานวนครั้งการเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
11/11
11/11
6/7
0/0
0/0

(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางกิตติยา โตธนะเกษม
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท แทนคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1
มีนาคม 2563

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฐากร ปิ ยะพันธ์
ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษัท แทนนายเจริ ญ สิ ริ วัฒ นภัก ดี ที่ ล าออกจากการเป็ น กรรมการบริ ษัท มี ผ ลวัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2563

(3)

ที่ประชสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ นายอภิชยั บุญธีรวร และนายฐากร ปิ ยะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของ SELIC มีจานวน 6 คน ประกอบด้วย
1. นายฐากร ปิ ยะพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางภฤตยา สัจจศิลา
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางสาวไพศรี ชุตวิ ิรยิ ะการย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานดาเนินงานและคณิตศาสตร์
4. นางชลากร ตัง้ จิตนบ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการลงทุน
5. นางจันทิมา กิติสาระกุลชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
6. นางสาวภัทรนิศวร์ รงคะเจริญรัตน์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและรายงานทางการเงิน
ในปี 2563 ค่ า ตอบแทนรวมของผู้บ ริห ารที่ เป็ น ตัวเงิ น ของ SELIC เป็ น จ านวนเงิ น 27.82 ล้า นบาท (จ านวนนีร้ วม
ผูบ้ ริหารที่เข้า-ออกระหว่างปี ดว้ ย) ซึ่งเป็ นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(2) ธุรกิจประกันภัย
(2.1) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) (SEIC)
โครงสร้างองค์กร

บริษ ัท อาคเนย์ประก ัน ัย จาก ัด (มหาชน) (SEIC)
โครงสร้างองค์กร

ค

ค

ะกรรมการตรวจสอบ

ะกรรมบร ิหารความ
เสียง

ค

ะกรรมการบร ิษ ัท

ค

ะกรรมการบร ิหาร

ค

ะกรรมการการ งทน

สาน ักตรวจสอบ าย น
ประ านเจ้าหน้าทีบริหาร
ายกาก ับ รกิจ ะ
บริหารความเสียง

ายสอบสวน เิ ษ

สาน ักเ

านการบริษ ัท

กรรมการ ้จ ัดการ

สายงานการต าด

สายงานบริหาร กค้า
ส าบ ัน

สายงาน รกิจ นเครอ
TCC

สายงานการประก ัน ัย
โครงการ เิ ษ

สายงานนโยบาย ะ
กาก ับการประก ัน ัย

สายงานสน ับสนน
การบริหาร

สายงานบริหารสา า

สายงานทรั ยากรบคค
ะ ั นาองค์กร

สายงาน Customer
Engagement Management

สายงาน รกิจประก ัน ัย
ร ยนต์

สายงานส าบ ัน ั นา
อาคเนย์

สายงาน ั นา รกิจ

สายงานการประก ัน ัย
อบ ัติเหต ะส า

สายงานก ยท ์
วาง น

ะ

สายงานประก ัน ัย
ิ เบดเต ด
ทร ั ย์สน
ะ
มารีน

สายงานเทคโนโ ยี
สารสนเท

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของ SEIC ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คน รายละเอียดกรรมการ
และการเข้าประชุมของคณะกรรมการสาหรับปี 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสนิท วรปั ญญา
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายอภิชยั บุญธีรวร
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นางกิตติยา โตธนะเกษม (1)
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (2)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งการเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
7/8
0/0
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รายชื่อ
11. นายวัชรา ตันตริยานนท์ (3)
หมายเหตุ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

จานวนครั้งการเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
0/0

(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางกิตติยา โตธนะเกษม
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท แทนคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1
มีนาคม 2563
(2)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายหลักชัย สุทธิชจู ิต ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
(3)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยานนท์
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนคุณเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 15 ธันวาคม
2563

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ นายอภิชยั บุญธีรวร และนายฐากร ปิ ยะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของ SEIC มีจานวน 6 คน ประกอบด้วย
1. นายฐากร ปิ ยะพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมนตรี วงศ์ทา่ เรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และมารีน
4. นางสาวภารณี เชิดวิศวพันธุ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาด
5. นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานนโยบายและกากับการประกันภัย
6. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสนับสนุนการบริหาร
ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวเงินของ SEIC เป็ นจานวนเงิน 30.48 ล้านบาท (จานวนนีร้ วมผูบ้ ริหาร
ที่เข้า-ออกระหว่างปี ดว้ ย) ซึ่งเป็ นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

(2.2) บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (TIC)
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของ TIC ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน รายละเอียดกรรมการและ
การเข้าประชุมของคณะกรรมการสาหรับปี 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสมชัย สัจจพงษ์
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นายอานนท์ ชนไมตรี
นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์
นางภฤตยา สัจจศิลา
นายธัชพล โปษยานนท์
นายสุชาติ เดชอิทธิรตั น์
นายปนายุ ศิรกิ ระจ่างศรี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จานวนครั้งการเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
10/10
10/10
10/10
10/10
2/2
2/2
2/2
2/2
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายสมชัย สัจจพงษ์ นายไตรรงค์ บุตรากาศ นายอานนท์ ชนไมตรี นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการสองในสี่คนนี ้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของ TIC มีจานวน 8 คน ประกอบด้วย
1. นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางสาวสุทศั นี สุขีชน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายธนเสฏฐ์ มหาสิทธิธารงกุล
ผูอ้ านวยการ สายงานเทคโนโลยี
4. นางสาวจันทิมา ศิรจิ รรยาวัฒน์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สายงานประสบการณ์ลกู ค้าและนวัตกรรม
5. นางสาวจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สายงานขาย
6. นางสาวธนิดา โกศิลป์ สุข
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
7. นายวิชยั คชสังข์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหม
8. นายเอกภพ เฉลิมกิจ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวเงิน TIC เป็ นจานวนเงิน 21.45 ล้านบาท (จานวนนีร้ วมผูบ้ ริหารที่เข้าออกระหว่างปี ดว้ ย) ซึ่งเป็ นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) ธุรกิจลิสซิ่ง
(3.1) บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
งองค์
ราก ัด (SECAP)
บริษ ัทโครงสร้
อาคเนย์ าคปปิ
ตอ กจ
โครงสร้างองค์กร

ค

ะกรรมการตรวจสอบ

ค

ะกรรมบร ิหารความ
เสียง

ค

ะกรรมการบร ิษ ัท

ค

ะกรรมการบร ิหาร

สาน ักตรวจสอบ าย น
ประ านเจ้าหน้าทีบริหาร
ายกาก ับ รกิจ ะ
บริหารความเสียง
ายสอบสวน เิ ษ

สาน ักเ

านการบริษ ัท

กรรมการ ้จ ัดการ

สายงาน รกิจ

สายงานสน ับสนนการ
บริหาร
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของ SECAP ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 คน รายละเอียดกรรมการ
และการเข้าประชุมของคณะกรรมการสาหรับปี 2563 มีดงั นี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
หมายเหตุ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายสนิท วรปั ญญา
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายอภิชยั บุญธีรวร
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (1)
นายวัชรา ตันตริยานนท์ (2)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

จานวนครั้งการเข้าประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
1/1
0/0

(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายฐากร ปิ ยะพันธ์
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท แทนคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563
(2)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยา
นนท์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนคุณเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี ที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 15
ธันวาคม 2563

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ นายอภิชยั บุญธีรวร และนายฐากร ปิ ยะพันธ์
กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของ SECAP มีจานวน 6 คน ประกอบด้วย
1. นายฐากร ปิ ยะพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไตรรงค์ บุตรากาศ
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายสมัคร์ โปษยานนท์
รองผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานธุรกิจ
4. นางสาวลดาลัด ประหยัดทรัพย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสนับสนุนการบริหาร
5. นายฐานิศร กาญจนกูล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายสุภฐั พล ว.เพียรพิทย์
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและรายงานทางการเงิน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวเงิน SECAP เป็ นจานวนเงิน 27.56 ล้านบาท (จานวนนีร้ วมผูบ้ ริหารที่
เข้า-ออกระหว่างปี ดว้ ย) ซึ่งเป็ นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
8.6 บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
8.6.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษัทย่อยมีบคุ ลากร (ซึง่ ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จานวน 2,497 คน และมีค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงิน ในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ รวมถึงสวัสดิการ
พนักงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
บริษัทย่อย
▪ SELIC
▪ SEIC
▪ SECAP
▪ TIC
รวม

28
731
1,365
144
229
2,497

ค่าตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมผู้บริหาร (ล้านบาท)
61.01
460.73
922.60
92.98
101.20
1,638.52

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณาถึง
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาด โดยคานึงถึง
จุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป สภาวะการ
ครองชีพ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาดอันมีลกั ษณะทางธุรกิจที่คล้างคลึงกัน
นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมใ น
การทางานที่มีความสุข (Live a Happy Life) มีชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี
การได้รบั สิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ทัง้ ของกลุ่มบริษัท นอกเหนือไปจากการให้ความคุม้ ครอง
สวัสดิการหลักกับพนักงาน เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาฟั น การตรวจสุขภาพประจาปี การประกัน
ชีวิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
8.6.3 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จดั ให้มีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้
จ่ำยสมทบดังนี ้
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

อายุงาน
อัตราร้อยละของค่าจ้าง
ตัง้ แต่ได้รบั การบรรจุ
5
พนักงานที่เข้าก่อน 1 เมษายน 2549 (เฉพาะ SELIC/SEIC)
10
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงานรวมทัง้ สิน้ 64 ล้านบาท ปั จจุบนั
กลุ่มบริษัทมีกองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจานวน 10 บริษัท
8.6.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในปี 2563 บริษัทฯมีขอ้ พิพาททางด้านแรงงาน 4 ราย สืบเนื่องมาจากการเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย อันมีสาเหตุ
มาจากการทุจริตต่อหน้าที่ ซึง่ มี 3 ราย ที่รบั เรื่องมาจากช่องทางสวัสดิการแรงงาน และได้ดาเนินการชีแ้ จงแถลงข้อเท็จจริงต่อ
เจ้าหน้าที่แรงงานแล้ว โดยยุตเิ รื่อง และ มี 1 ราย ที่มาจากช่องทางศาลแรงงาน ซึง่ ได้มีการแต่งตัง้ ทนายความเข้าไปในคดีแล้ว
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน
8.6.5 นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรในการเป็ นกลไกสาคัญที่ขับเคลื่อนและนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและการ
เติบโตที่ย่งั ยืน ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจที่วางไว้ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลขึน้ โดยจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความชัดเจน ความโปร่งใส ความยุติธรรม และ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันทัง้ องค์กร
ในปี 2563 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (SELIC, SEIC และ SECAP) ได้รบั การพัฒนา และฝึ กอบรมจานวนทัง้ สิน้
2,157 คน ซึ่งเป็ นการอบรมภายในจานวน 22 หลักสูตร และอบรมภายนอกจานวน 73 หลักสูตร
จานวนพนักงานใน
จานวนพนักงานที่ สัดส่วนพนักงานที่ การอบรมภายใน การอบรม
ปี 2563
ได้รับการอบรมใน
ได้รับการอบรม
(คน)
ภายนอก (คน)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
ปี 2563
2,268
2,157
95%
2,047
110
หมำยเหตุ : ไม่ รวมหลักสูตร E-Learning ที่ได้มี ก ารพัฒนา และ ส่ง เสริม ให้พนักงานเข้าเรียน จ านวน 12 หลัก สูต ร และ Clip
Video การเรียนรู ้ 4 หลักสูตร
อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ COVID-19 รวมทัง้ มาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) ทาให้การทางานของ
พนักงานเปลี่ยนรู ปแบบไปเป็ นลักษณะ Work from home จึงทาให้ตอ้ งมีการปรับรู ปแบบการพัฒนาพนักงาน การจัดอบรม /
สัมมนาจากการจัดในห้องอบรมเป็ นการเรียนผ่านเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (Virtual Classroom) เช่น
• การเรียน และ การทา Workshop ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
• การเรียนรู ผ้ ่านระบบ E-Learning ทั้งหลักสูตรภาคบังคับ และ หลักสูตรภาคสมัครใจเพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะที่
จาเป็ นต่อการทางาน
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• การเรียนรูผ้ ่าน VDO สัน้ และ บทความจาก HR Update และ HR Portal
ปี 2563 จึงนับเป็ นปี สาคัญที่บริษัทฯ และพนักงานต้องปรับตัวทั้งในด้านของการทางาน และ การเรียนรู โ้ ดยนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้เกิดประโยชน์สงู สุด
นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกคนมี
หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
โดยบุคลากรมีหน้าที่ท่จี ะต้องยึดถือตามสิ่งดังต่อไปนี ้
•
•
•
•

ค่านิยมของบริษัท (Core Values)
ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)
ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัท โดยปฏิบตั ิงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท
ให้เกิดผลสาเร็จของงาน

บริษัทยึดถือระบบคุณธรรมที่พิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถของพนักงานเป็ นสาคัญ ดังนั้ นความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ จะขึน้ อยู่กบั สิ่งดังต่อไปนี ้
•
•
•

คุณภาพและผลสาเร็จของงาน
ความรูค้ วามสามารถ
ทัศนคติและศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

บริษัทส่งเสริมการสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู ้ ความสามารถ
และสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต มีโอกาสก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ (Career Opportunity) มีการพัฒนา
ภาวะผูน้ าให้กับพนักงานทุกระดับ ตลอดจน มีแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาผูม้ ีศกั ยภาพโดดเด่นอย่างเป็ นระบบ (Talent
Management) มีการจัดทาแผนผูส้ ืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บคุ ลากรสามารถที่จะ
เติบโตไปกับองค์กร ภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ม่งุ เน้นการเสริมสร้างสปิ ริตที่มุ่ งมั่นสู่ความสาเร็จอย่างไร้ขีดจากัด
เพื่อส่งมอบผลงานและบริการที่เป็ นเลิศอย่างมืออาชีพตรงใจลูกค้า
บริษัทยังให้ความสาคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ด้วยการสารวจความ
คิดเห็นของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้บคุ ลากรของบริษัทอยู่
ดีมีสุข ซึ่งนอกจากจะเป็ นการรักษาบุคลากรที่เป็ นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กรแล้ว ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี (Employer Branding) ต่อสายตาคนภายนอกให้มคี วามสนใจมาร่วมงาน
กับบริษัทอีกด้วย (Employer of Choice)
1. นโยบายด้านการสรรหาบุคลากรทีม่ ีศักยภาพและการดูแลบุคลากรใหม่ (Talent Acquisition and Onboarding)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพ ความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะ ตลอดจน ประสบการณ์ในการทางาน
ที่ตรงตามความต้องการขององค์กรเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นสาหรับการเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการ
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ขยายตัวทางธุรกิจที่ตอ้ งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทลั
ดังนั้น เพื่อให้บริษัทเป็ นที่รู จ้ ักและเข้าถึงผูส้ มัครเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ (Millennials) ที่มีคุณลักษณะ วิธีการสื่อสาร มี
เป้าหมายและการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรชั่นก่อนๆ การปรับปรุงกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกให้
รวดเร็ว เชื่อถือได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะจ้างและบรรจุพนั กงานตามความจาเป็ นและความเหมาะสมของงาน โดย
พนักงานที่จะได้รบั การจ้างและบรรจุตอ้ งผ่านการพิจารณาดังนี ้
•
•
•
•

ด้านคุณวุฒิ
ด้านประสบการณ์
มีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
มีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในขั้นตอนการคัดเลือก บริษัทมีการนาเครื่องมือคัดกรองผู้สมัครที่มีประสิทธิ ภาพมาใช้ อาทิ แบบประเมินค่านิยม
องค์กร แบบทดสอบความรูแ้ ละทักษะด้านวิชาชีพ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview :
BEI) การแนะนาผูส้ มัครจากพนักงานในองค์กร (Employee Referral) ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการสรรหาคัด เลื อ กและจ้า งงาน พนัก งานใหม่ ข องบริ ษั ท ทุ ก คนจะต้อ งเข้า รับ การปฐมนิ เ ทศ
(Onboarding Program) ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานได้รูจ้ กั บริษัท รูจ้ กั ธุรกิจในกลุ่มบริษัท เครือไทย
โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี และรูจ้ กั วิถีการทางานร่วมกันแบบเครือไทย โฮลดิง้ ส์ (TGH Corporate Culture
& Core Values) รวมไปถึง ได้ความรูเ้ บือ้ งต้นในสินค้าและบริการทัง้ ประกันภัย ประกันชีวิต และการบริการทางการเงิน
อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท (Product Knowledges) กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ตอ้ งรูเ้ พื่อปฏิบตั ิตามกรอบการดาเนินธุรกิจ
ตลอดจน ระเบียบข้อบังคับการทางาน สวัสดิการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน แนวทางในการบริหารจัดการและ
พัฒนาพนักงาน (My Career Pathway) ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็ นเลิศ มีศักยภาพที่
พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจองค์กรที่วางไว้
2. นโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits)
บริษัทมีนโยบายในบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทในธุรกิจเดียวกัน มีการพิจารณา
ถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาด โดย
คานึงถึงจุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาดและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทตามสภาวะการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
สภาวะการครองชีพ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันกับตลาดอันมีลกั ษณะทางธุรกิจที่คล้างคลึงกัน
นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการให้กบั พนักงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่มีความสุข (Live a Happy Life) มีชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและ
สุขอนามัยที่ดี การได้รบั สิทธิประโยชน์และส่วนลดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ทัง้ ของกลุ่มบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์
จากัด (มหาชน) และกลุ่มทีซีซี นอกเหนือไปจากการให้ความคุม้ ครองสวัสดิการหลักกับพนักงาน เช่น กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาฟั น การตรวจสุขภาพประจาปี การประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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3. นโยบายด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการพั ฒ นาผู้ มี ศั ก ยภาพโดดเด่ น (Talent and People Capability
Development)
บริษัทให้ความสาคัญในการเรียนรู แ้ ละพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ หรือ
สมรรถนะ (Competency Development) ที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบและเอือ้ ต่อการปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และมาตรฐานของงานที่ได้กาหนดไว้ (Technical Proficiency) อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการวางแผนและ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Planning and Development) ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ทคนิควิธีในการทางาน
วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรมสัมมนาภายในองค์กร การจัดส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกับสถาบัน
ภายนอกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) แก่พนักงานในสาขา
วิชาชีพที่เป็ นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี ้ เพื่อสร้างองค์ความรู ใ้ นระดับองค์กรให้แข็งแกร่ง (Knowledge Management) บริษัทยังสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู ร้ ะหว่างกันในองค์กร ผ่านแคมเปญหรือกิจกรรมการเรียนรู ้ (Knowledge Sharing) มีการสอนงาน
(Coaching) การจัดตั้งชุมชนผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน (Community of Practice : COP) โดยใช้ประโยชน์จากช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการอานวยความสะดวกให้พนักงานมีแหล่งความรูท้ ่สี ามารถเข้าถึงและพัฒนาตัวเองได้ง่าย

บริษัทจาแนกการพัฒนาบุคลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) เป็ นการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่ทุก
คนในองค์กรจาเป็ นต้องมีเหมือนๆ กัน เป็ นความสามารถ (Ability) ที่ทาให้บริษัทแตกต่างอย่างโดดเด่น ทัง้ ในแง่
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันได้ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือเป็ นพืน้ ฐานที่จะนา
องค์กรไปสู่วิสยั ทัศน์ท่กี าหนดไว้
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2. การพัฒนาสมรรถนะหลักของธุรกิจประกันและการเงิน (Core Insurance and Financial Competency) เป็ นการ
ให้ความรู ้ ความเข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการทาธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และการเงิน รวมไปถึง กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป
3. การพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ หรือตามลักษณะงาน (Functional / Technical Competency) เป็ นการ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากรจาเป็ นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ สมรรถนะประเภทนีจ้ ะสะท้อนถึงระดับความสามารถที่บคุ ลากรต้องมีก่อนที่จะได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
4. การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการทั่วไป (Professional / Management Competency) การ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการบริหารและการจัดการทั่วไปที่จาเป็ นสาหรับพนักงานที่มีหน้าที่ใน
ระดับจัดการ หรือเป็ นพนักงานทั่วไปที่ตอ้ งใช้ความรู แ้ ละทักษะดังกล่าวในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายวางไว้
5. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผูน้ า (Leadership Competency) การสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ าให้แก่พนักงาน
ทุกระดับในองค์กร ซึ่งนอกเหนือไปจากคุณลักษณะทั่วไปของผูน้ าแล้ว การเป็ นผูน้ าแบบบุคลากรของ บริษัท
(TGH Leadership Model) จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็ น DNA ขององค์กร เป็ นผูน้ าที่มีเอกลักษณ์และสามารถทา
ให้องค์กรนัน้ มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาผูม้ ีศักยภาพโดดเด่น (Talent Management) โดยเน้นการค้นหาและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองร่วมกับหัวหน้างานโดยใช้แผนพั ฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่ง
นอกจากพนักงานจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาตัวเองได้ในแบบที่ตอ้ งการแล้ว การใช้
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (Blended Learning) 70:20:10 ยังทาให้การเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพมากกว่าการ
เรียนรูแ้ บบเดิม ๆ
•
•
•

การเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ (Experiential / On The Job Learning) : 70%
การเรียนรูจ้ ากบุคคลอื่น (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) : 20%
การเรียนรูแ้ บบทางการ (Formal Learning / Classroom) :10%

4. นโยบายด้านการบริหารผลงาน (Performance Based Rewards)
บริ ษั ท ได้พัฒ นาระบบการประเมิ น ผลงาน โดยน า Key Performance Indicators (KPIs)s มาใช้ค วบคู่ไ ปกับ การ
พิจารณาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมายในการทางานของตนได้ บริษัทจึงสนับสนุนบทบาทของหัวหน้างานในการสื่อสารเป้าหมายในระดับ
องค์กรไปสู่ระดับบุคคลให้สอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ขององค์กรเป็ นหลัก ซึ่งการเชื่อมโยง
เป้าหมายโดยการไล่ระดับนี ้ นอกจากจะสร้างความชัดเจนและแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน ยังก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทั่วทัง้ องค์กรให้เป็ นไปตามเป้าหมายและพันธกิจอย่างร้อยเรียง เชื่อ มต่อกันทั่วทัง้ องค์กร
นาไปสู่ผลการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ เมื่อมีการตัง้ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ที่ชดั เจน เป็ นรูปธรรม ในพนักงานทุกระดับชัน้
การนาผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไปใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาปรับเงินเดือน ให้โบนัส และเลื่อนขัน้
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เลื่อนตาแหน่ง (Promotion) ประจาปี จึงเป็ นไปอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม ทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่พนักงานด้วย
ทั้งนี ้ บริษัทจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานมีความรู ค้ วามสามารถและประสิทธิ ภาพต่ อการ
ทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ให้เกิดผลสาเร็จของ
งาน โดยยึดแนวทางดังนี ้
• ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่รว่ มกับหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลในการวางแผนการประเมิน ติดตามผล และให้ขอ้ มูล
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและสนับสนุนให้เกิดผลสาเร็จของงาน
• พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ แสวงหาความรู แ้ ละพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอทัง้ งานในหน้าที่รบั ผิดชอบ และในส่วนอื่นของบริษัท
5. นโยบายด้านการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งและบุคลากรในอนาคต (Succession and Workforce Planning)
เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน การวางแผนผูส้ ืบทอดตาแหน่ง (Succession
Planning) แทนผูบ้ ริหารระดับสูง และตาแหน่งงานหลัก (Key Positions) ขององค์กร ถือเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นที่
จะต้องทาอย่างเป็ นระบบ มีหลักการ และได้รบั การเห็นพ้องต้องกัน ตัง้ แต่ปัจจัยที่นามาพิจารณาเพื่อระบุตาแหน่งหลัก
ขององค์กร หลักเกณฑ์การคัดสรรผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งแทน วิธีการประเมินความพร้อมของผูส้ ืบ
ทอดตาแหน่ง เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้ (Gap Analysis) มาจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่จะสานต่อพันธกิจขององค์กร เป็ นการสร้างความมั่นใจในการบริหาร
จัดการที่ดี ที่ม่งุ รักษาผลประโยชน์ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรทางการค้า และลูกค้าของบริษัท
แนวทางปฏิบตั ิแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
บริษัทได้จดั ทาแผนผูส้ ืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning) โดยกาหนดวิธีการและขัน้ ตอนในการพิจารณาคัดเลือก
และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มาดารงตาแหน่งทดแทนผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึน้ ไป) ผู้บริห าร
ระดับกลาง (ผู้อานวยการฝ่ ายและผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส) ตลอดจนตาแหน่งงานหลักอื่น ๆ ที่มีความสาคัญและ
จาเป็ นด้วยเป็ น ตาแหน่งงานที่มีลักษณะและความรับผิดชอบเฉพาะต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท (Critical / Key
Positions) เพื่อให้ได้ผทู้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาทดแทน ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อมีตาแหน่งในระดับบริหารและตาแหน่งงานหลักที่มีลกั ษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะว่างลง หรือเป็ น
ตาแหน่งใหม่ บริษัทจะพิจารณาพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีบริษัทเห็นว่าดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ โดยจะทาการ
คัดเลือกและพิจารณาแต่งตัง้ พนักงานเหล่านัน้ เป็ นอันดับแรกก่อน เว้นแต่จะไม่มีผทู้ ่ีบริษัทเห็นว่าเหมาะสม บริษัท
จึงจะดาเนินการสรรหาและแต่งตัง้ ผูด้ ารงตาแหน่งด้วยวิธีอื่นแทน
2. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ินใี ้ ช้เฉพาะบริษัทกาหนดเท่านัน้
3. ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงตามสายงาน (ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเบือ้ งต้นต่อการพัฒนาของพนักงาน
ในความรับผิดชอบของตน ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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ขั้นตอนหลักของแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)

1. การกาหนดตาแหน่งงานหลัก (Critical / Key Position)
หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล ดาเนินการนาเสนอให้ทกุ สายงานร่วมกันพิจารณากาหนดตาแหน่งงานที่มีความสาคัญ
ต่ อ ความส าเร็ จ ของกลยุ ท ธ์ อ งค์ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้อ งค์ก รสามารถบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์แ ละพั น ธกิ จ โดยมี ป ระธาน
กรรมการบริห าร และคณะกรรมการพัฒ นาบุค ลากร (People Development Committee - PDC) เป็ น ผู้ใ ห้ค วาม
เห็นชอบ เพื่อวางแผนในการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมมาสืบทอดตาแหน่งงานหลัก โดยจาแนก
ตาแหน่งงานหลัก (Critical / Key Position) ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.1

ผูบ้ ริหารระดับสูง ตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป (Executive Vice President) และผูบ้ ริหารระดับกลาง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ าย และผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส (Vice President – Senior Vice President)

1.2

ตาแหน่งงานหลักอื่น ๆ (Critical / Key Position) ที่ลักษณะและหน้าที่รบั ผิดชอบของงานมีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่
-

ตาแหน่งงานที่อยู่ในสายงานหลักขององค์กร (Core Business) เช่น Underwrite, Claim หรือตาแหน่ง
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีหลักขององค์กร (Core Business Technology)
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-

ตาแหน่งงานที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือความชานาญเฉพาะด้าน หรือเป็ นตาแหน่งงานที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนานในการฝึ กอบรมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรูท้ กั ษะและความสามารถในการ
ทางาน (Distinctive Job) เช่น Actuarial, Reinsurance, Finance& Accounting

-

ตาแหน่งงานที่ตอ้ งการในอนาคต (Future Projects) เช่น Data Analytic, Financial Adviser

-

ตาแหน่งงานที่ตอ้ งการในบางพืน้ ที่ หรือจาเป็ นต้องมีในพืน้ ที่นั้น ๆ (Geography) หรือตาแหน่งงานที่
จาเป็ นต้องมีในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานวิชาชีพ (จป.)

2. หลักเกณฑ์การคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งแทน
การคัดเลือกผูส้ ืบทอดตาแหน่งนัน้ จะพิจารณาจากปั จจัยเหล่านีป้ ระกอบ
• ระดับตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบในปั จจุบนั (Present Position Level and Responsibility)
• ผลประเมิ น การปฏิ บัติ ง านในช่ ว ง 3 ปี ย้อ นหลัง (Past Performance) ที่ วัด ผลงานจากตัว ชี ้วัด หลัก (Key
Performance Indicators- KPIs)
• คุณสมบัติของพนักงาน (Individual’s Qualification) อาทิ ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ของ
ตาแหน่งที่จะทดแทน หรือศักยภาพ (Potential) ในการรับผิดชอบงานที่เหนือขึน้ ไป
3. วิธีการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตาแหน่ง
หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล รวบรวมผลประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีบริษัทกาหนด (ข้อ 2)
โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากพนักงานที่อยู่ในกลุ่มผูน้ าที่มีศกั ยภาพโดดเด่นเป็ นลาดับแรก เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ได้รบั
การอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมจากบริษัทอยู่แล้ว (Talent Development Program) ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารสูงสุดของ
สายงานจะร่ว มพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้มี คุณ สมบั ติ เ หมาะสมตามหลัก เกณฑ์ท่ี บ ริษั ท ก าหนด น าเสนอต่ อ ประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (PDC) เพื่อคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่สดุ มาดารงตาแหน่ง
รวมถึง วิธีการพัฒนาพนักงานเพื่อมาทดแทนแต่ละตาแหน่งงานหลัก (Critical / Key Position)
4. การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง (IDP : Individual Development Plan)
ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (PDC) สรุปความเห็นและให้ความเห็นชอบในการกาหนด
พนักงานที่บริษัทเห็นสมควรให้มีการพัฒนาเพื่อการสืบทอดตาแหน่ง โดยการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP Individual Development Plan) ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เสริ ม สร้า งจุ ด แข็ ง (Strength) ของผู้สื บ ทอดต าแหน่ ง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึง การพัฒนาที่จดุ ควรปรับปรุง (Area of Improvement) ของผูส้ ืบทอดตาแหน่งแต่ละคน
การพัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งถือเป็ นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญของผูบ้ ริหารสายงาน หรือผูด้ ารงตาแหน่ง
งานหลัก (Critical / Key Position) ที่ตอ้ งหารือร่วมกันกับผูส้ ืบทอดตาแหน่ง ในการหาวิธีพฒ
ั นาต่าง ๆ เพื่อฝึ กฝนและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็ นพี่เลีย้ ง (Mentoring) การ
มอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ (Special Project) การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting) เป็ นต้น
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5. การติดตามและประเมินผลความต่อเนื่อง
เมื่อได้ผสู้ ืบทอดตาแหน่งแล้ว จะเข้าสู่ขนั้ ตอนสุดท้ายของแผนการสืบทอดตาแหน่ง คือ การติดตามความคืบหน้าของ
แผนพัฒนารายบุคคลของผูส้ ืบทอดตาแหน่ง (IDP) ในทุก ๆ 6 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความสาเร็จของ
แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษัทปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดวางบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนในตาแหน่งงานหลักต่อไป
6. นโยบายการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
บริษัทจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อนาข้อมูลมาบริหารจัดการปรับปรุง
พัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ในองค์กร ที่จะทาให้พนักงานในองค์กรอยู่ดีมีสุข (Live a Happy Life) เพราะบริษัทเชื่อว่าหาก
พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร รูส้ กึ ภาคภูมิใจในองค์กร มีทศั นคติท่ดี ีในการทางานที่องค์กร เขาย่อมสร้างผลงานที่ดี
เหนือความคาดหมาย พร้อมที่จะทุ่มเทฝ่ าฟั นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการ
ทางาน มีความปลอดภัย และอนามัยที่ดี บริษัทจะส่งเสริมให้มีซ่งึ ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริหาร และ
ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ตลอดจนจะสนใจรับฟั งความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงาน
7. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่
จะส่งผลต่อพนักงำน ลูกค้ำ รวมทัง้ ชุมชน และสังคม เพื่อปกป้องพนักงำน ลูกค้ำ ผูม้ ำติดต่อและบุคคลภำยนอกที่เข้ำ
มำปฏิบตั ิงำนในพืน้ ที่อำคำรให้ได้รบั ควำมปลอดภัยภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดีและเหมำะสม โดยนำแนวคิด
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนครอบคลุมมิติดำ้ นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มำเป็ นหลักในกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ น
รูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องและมีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง โดยให้ถือว่ำ “ควำมปลอดภัย
เป็ น หน้ำ ที่ รับ ผิ ด ชอบส ำคัญ ของ ผู้บ ริ ห ำร และ พนัก งำนทุ ก คน” นโยบำยควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนฉบับนี ้ ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดังนัน้ เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนควบคู่ไปกับกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว บริษัทฯจึงกำหนดขอบเขต
และแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ดังนี ้
ขอบเขต
นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนฉบับนีค้ รอบคลุมกำรดำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อยทุกบริษัท ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำรในสถำนที่ท่อี ยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ อำคำร
สำนักงำนใหญ่ อำคำรย่อยอื่นๆทั้งหมด และสำขำทั่วประเทศ รวมทั้งผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนที่ทำงำนภำยใต้
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทภำยนอกที่ถกู ว่ำจ้ำง และผูม้ ำติดต่อที่ใช้พนื ้ ที่ในควำมรับผิดชอบของบริษัท
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วัตถุประสงค์ของนโยบาย
1. การสร้างความตระหนักและจิตสานึก ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู ้ อบรม และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำผูบ้ ริหำร
และพนักงำนเข้ำใจและปฎิบตั ิตำมนโยบำย
2. การให้ความร่วมมือ บริษัทและบริษัทย่อยปฎิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และแนวทำงกำรปฎิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง
กับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยถือเป็ นหลักกำรสำคัญ
3. การติดตามผล บริษัทและบริษัทย่อยจะติดตำมผลและใส่ใจในมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงซึ่งอำจเกิดขึน้ จำก
อุบตั ิเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน เพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยในกำรลดกำรสูญเสียเวลำใน
กำรทำงำนจำกกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนถึงขัน้ หยุดงำน และกำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน
4. การมีส่วนร่วม ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำรดำเนินนโยบำยให้ประสบควำมสำเร็จ นโยบำย
นีจ้ ึงต้องกำรควำมมุ่งมั่นและควำมร่วมมือของผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. การบริหารจัดการ และการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
ก ำหนดโครงสร้ำ งกำรบริห ำรจัด กำรและกำรท ำงำนให้ถูก ต้อ งตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อ งและให้เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีกระบวนกำรในกำรสืบค้น ประเมิน วิเครำะห์อันตรำยและควำมเสี่ยง รวมถึงมีกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน เพื่อยกระดับมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. การป้ องกันระงับ อัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และการบริหารจัดการ กรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
2.1 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ทัง้ ในส่วนอำคำรสำนักงำนต่ำง ๆ และสำขำทั่วประเทศ ประกอบด้วย
แผนกำร ตรวจตรำ แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนกำรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนกำร
บรรเทำทุกข์ พร้อมทัง้ ดูแลจัดกำรสถำนที่ท งำน ไม่ให้มีวสั ดุหรือลักษณะกำรทำงำน ที่มี โอกำสเป็ นต้นเหตุ
ของกำรเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงจัดให้มีกำรฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ตำมข้อกำหนดของ
กฎหมำย
2.2 จัดให้มีแผนกำรบริหำรจัดกำรกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน รวมถึงอุปกรณ์ และทรัพยำกรที่จำเป็ นสำหรับกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ เพื่อจัดกำร ควบคุม ตอบสนอง ติดต่อประสำนงำน
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและผูบ้ ำดเจ็บที่อำจจะเกิดขึน้ กับพนักงำน ลูกค้ำ ผูเ้ ข้ำมำติดต่อ และบุคคลภำยนอก
ที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในอันจะเป็ นกำรป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟื ้ นฟูอำคำรสถำนที่ท่เี กิดเหตุให้กลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว
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3. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่บุคคลากร
ภายในองค์กร
จัดให้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีคณ
ุ ภำพ โดยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนทุกระดับได้รบั กำรฝึ กอบรม
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมถึงมีกำรจัดกิจกรรม กำรสื่อควำมผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในเรื่องควำมปลอดภัยและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเป็ นไปอย่ำงเข้มแข็ง
โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้อย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำน
4. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน และการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
4.1 จัดให้มีกำรตรวจประเมินสภำพแวดล้อมในสถำนที่ทำงำน เช่น โครงกำร 5 ส. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในที่ทำงำน กำรจัดกิจกรรมในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยภำยในสถำนที่
ทำงำนโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน เพื่อสุขอนำมัยและควำม
ปลอดภัย ของพนักงำน ลูกค้ำ ผูม้ ำติดต่อ และบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบตั ิงำนในพืน้ ที่อำคำร
4.2 จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี มีกำรติดตำม ประเมินผล และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนำมัย เพื่อธำรงไว้
ซึ่งสุขภำพที่ดีของพนักงำนทุกคน ซึ่งบริษั ทตระหนักดีว่ำ สุขอนำมัยที่ดีของพนักงำนเป็ นสิ่งที่มีค่ำ และหำก
พบว่ำมีกำรเจ็บป่ วยอันเนื่องมำจำกกำรทำงำน หรือสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน บริษัทฯจะดำเนินกำร
วิเครำะห์ หำสำเหตุควำมเจ็บป่ วยนัน้ พร้อมทัง้ กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกัน แก้ไข และ ควบคุมอย่ำงเป็ น
รูปธรรม
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการทางาน
5.1 จัดให้มีกระบวนกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรกำหนด ทบทวน ตรวจสอบ ในกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง
กำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ รวมถึงกำรติดตัง้ แก้ไขงำนระบบต่ำง ๆ ภำยในองค์กรให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
ของกฎหมำย มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อธำรงไว้ซ่ึงควำมปลอดภั ยต่อพนักงำน ลูกค้ำ ผู้มำติดต่อ
บุคคลภำยนอก รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
5.2 จัดให้มีกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบตั ิงำนในพืน้ ที่ของอำคำร เพื่อขจัดและ
ลดควำมเสี่ยงอันอำจเกิดขึน้ จำกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบไปด้วย กำรคัดเลือก กำรควบคุม กำร
ตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
หลักการ
1. ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน สุขอนำมัยของพนักงำน และกำรรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป็ นหน้ำที่ของ
พนักงำนทุกคน ทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัทและของ
ผูอ้ ื่น
2. พนักงำนทุกคน รวมทั้งพนักงำนในบริษัท ย่อยต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ระเบียบ หรือประกำศ
ของทำงรำชกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมทัง้ ระเบียบแนว
ปฏิบตั ิท่บี ริษัทกำหนดขึน้ อย่ำงเคร่งครัด
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3. พนักงำนทุกคน มีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อมกำรทำงำน และวิธีกำรปฏิบัติงำนให้
ปลอดภัย
4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตสำนึกและทัศนคติท่ีดีในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน โดยกำรประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู ้ อบรม และกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
5. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย สนับสนุนทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย บรรลุตำมนโยบำยและให้เกิดผลในทำงปฏิบตั ิกบั ทุกฝ่ ำยอย่ำงสูงสุด
6. พนักงำนทุกคน ต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็ นสำคัญ
ตลอดเวลำที่ปฏิบตั ิงำน
7. พนักงำนทุกคนต้องดูแลรักษำควำมสะอำด และควำมเป็ นระเบียบของสถำนที่ทำงำน
8. บริษัทสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุ งสภำพกำรทำงำน และสภำพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็ นระเบียบเรียบร้อย โดย
กำหนดให้พนักงำนทุกคน ทุกระดับ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสำร และสิ่งของให้เป็ นระเบียบ เพื่อควำม
สะอำดและสุขอนำมัยที่ดี อีกทัง้ ยังช่วยลดเวลำในกำรค้นหำ และสร้ำงวินยั ในกำรดูแลสถำนที่ทำงำน
9. พนักงานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีท่ีเกิดอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานที่ทางาน โดยจะให้การช่วยเหลือผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบโดยเร็ว และเต็มความสามารถ รวมทัง้ ค้นหาสาเหตุ
และกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซา้
10. บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย โดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. นโยบายการสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้
ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กร
ในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงได้จดั ทานโยบายการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูล โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
การสื่อสาร
1. บริษัทจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทาหน้าที่ในการสื่อสาร
กับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
2. บริษัทจะจัดให้มีการกาหนดผู้ท่ีรับผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอกโดยเป็ นผู้ท่ีมีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุน
และนักลงทุนได้เป็ นอย่างดี
3. บริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบตั ิใน
การให้ขอ้ มูล นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน รวมทัง้ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน
เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ข้อมูลสาคัญของบริษัทที่นกั ลงทุนสัมพันธ์จะนาไปเปิ ดเผยสู่สาธารณชนจะต้องได้รบั การรับรองและกากับดูแลจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขอ้ มูลที่ออกจากบริษัทมีความถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหุน้
5. ในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทได้รบั ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก นักลงทุนสัมพันธ์ยังสามารถนาความคิดเห็น
ดังกล่าวมานาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการบริหารงานและกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ของ
บริษัท เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้
การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส จึงกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
สาธารณชน หรือผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลในด้านบวกหรือด้าน
ลบ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารทางการอื่นของบริษัท เช่น รายงานประจาปี แบบ
แสดงรายการข้อ มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเป็ น ไปตามกฎหมาย หลัก เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิ บัติ ข อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิ ดเผยอย่าง
ระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย โดยคานึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้วย
2. กรณี ท่ีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ด้วยเหตุท่ียังไม่อาจสรุ ปผลได้หรือมีความไม่
แน่นอนสูง บริษัทจะดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จากัดเฉพาะบุคคลที่จาเป็ น เพื่อป้องกันการนาข้อมูลดังกล่าวไป
แสวงหาผลประโยชน์หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบ โดยจะดาเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในโอกาสแรกที่ทาได้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิ ดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี ้ การให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสาคัญที่ได้เปิ ดเผยไปแล้วต้องมีความ
ชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไปแล้ว
4. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสาคัญ (Non-material Information) ให้เปิ ดเผยบนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง
และต้องไม่มีเจตนาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือ
เปิ ดเผยในทานองที่อาจทาให้บคุ คลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ หรือลดลง
5. การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต
ของบริษัท (Forward-Looking Information) ให้เปิ ดเผยด้วยความระมัดระวังและอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่
ใช้ประกอบการคาดการณ์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนนามาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว
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6. จัดให้มีกระบวนการรับมือกับข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล และการเปิ ดเผยข้อมูลโดยมิตงั้ ใจ โดยออกมาชีแ้ จง
หรือปฏิเสธ เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวสารอื่นๆ ที่ไม่เป็ นจริงเกี่ยวกับบริษัท ที่อาจทาให้เกิดการเข้าใจผิด หรืออาจมีผล
ต่อการลงทุนในบริษัท
7. หลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การประกาศข่าวแก่สาธารณะโดยไม่มีพัฒนาการที่แท้จริง
สนับสนุน การรายงานหรือคาดคะเนเกินจริง หรือการเปิ ดเผยข้อมูลโดยใช้ถอ้ ยคาที่หรูหรา ฟุ่ มเฟื อยที่อาจทาให้
สาธารณชนเข้าใจผิด
8. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่กฎหมายและ
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนด
9. กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีสิทธิในการ
ตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลสาคัญต่างๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
10. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลที่เปิ ดเผย และการ
ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเริ่มใช้
บังคับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้กาหนดวิธีการและแนวทางปฏิบตั ิในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ทั้งในรู ปแบบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมสัญญาจ้างงานว่าด้วยการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานทุกคนลงนามในเอกสารแนบท้ายและผูกพันตามสัญญา
จ้างงาน และ/หรือในรู ปแบบกฎ ระเบียบ ประกาศ คู่มือ นโยบาย หรือข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้พนักงานปฎิบตั ิตาม
อย่างชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนีต้ อ้ งมีการกาหนด บทบาท และหน้าที่ของบริษัท และพนักงานอย่างชัดเจนในการ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทตระหนักในการให้ความสาคัญกับการพัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิท่ดี ีสาหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนี ้
(ก) การพัฒนากรรมการ
(1) บริษัทจัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเป็ นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
(2) บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการในปี ท่ผี ่านมา
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(3) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รบั การอบรมและเสริมสร้างความรูอ้ ย่างต่อเนื่องและสมสม่าเสมอ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึน้
(4) บริษั ทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการเพิ่มพูนความรู เ้ กี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(5) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และจัดทาเอกสารปฐมนิเทศและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อส่งมอบให้กรรมการใหม่ ตลอดจนจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย
ทัง้ นี ้ ในปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
รายนามกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
ดาเนินการโดย
1. นายอภิชยั บุญธีรวร • Strategic Board Master Class (SBM)
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท
• Advance Audit Committee Program (AACP) ไทย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจาปี
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลและทัง้ คณะ ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นการประเมินผลประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้าง
คุณสมบัติกรรมการ (2) การประชุมกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งการประเมินเป็ น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) เรื่องอื่น ๆ (การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผูบ้ ริหาร)
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี ้
(1) ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
และทัง้ คณะ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแบบประเมินเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมตั ิและกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อดาเนินการประเมิน
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒ นาปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
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ปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดงั นี ้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินรายบุคคล การประเมินตนเองรายคณะ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
94.9
94.6
91.2
95.4
93.4
95.3

(ข) การพัฒนาผู้บริหาร
(1) บริษัทกาหนดให้มีสมรรถนะสาหรับผูบ้ ริหาร (Managerial Competency) เพื่อใช้เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนา
ผูบ้ ริหารให้มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
(2) บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึ กอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะ
สาหรับผูบ้ ริหาร ให้กบั ผูบ้ ริหารของบริษัท
(3) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศผูบ้ ริหารที่เข้าดารงตาแหน่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผบู้ ริหารสามารถปรับตัวเข้ากับ
บทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของตาแหน่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม
(4) บริษัทส่งเสริมให้ผูบ้ ริหารแบ่งปั นประสบการณ์ในการทางานแก่ผูบ้ ริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาภายในองค์กร
(ค) การพัฒนาพนักงาน
(1) บริษัทกาหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) สาหรับพนักงานในแต่ละบทบาท
งานเพื่อใช้เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู ้ ความสามารถในการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ เช่น หลักสูตรการนาเสนองานอย่างมืออาชีพ การใช้งาน Microsoft Excel เป็ นต้น
(2) บริษัทจัดให้มีแนวทางการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะด้าน
ภาวะผูน้ า (Managerial Competency) ที่กาหนดไว้ เช่น หลักสูตรการสร้างภาวะผูน้ าการเป็ นโค้ชที่ดี และ
การบริหารบุคคลสาหรับหัวหน้างาน เป็ นต้น
(3) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสยั ทัศน์ ค่านิยม จรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
(4) บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคนจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจาปี
และกาหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผนดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

77

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจและเป็ นบรรทัดฐาน
ให้กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็ นแนวปฏิบัติ โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีได้จัดทาขึน้ ตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะนาเอาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดาเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่กากับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลกิ จการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และเพื่อประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
ในปี 2563 บริษัทได้รบั การประเมินจาก “โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2563” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 4 ดาว หรืออยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และได้รบั ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนประเมิน 97 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ขบั เคลื่อนการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับด้านธรรมาภิบาลเพื่อให้
บริษัทเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ปี 2563 บริษัทยังคงใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เป็ นหลักปฏิบตั ิท่ีกรรมการ
บริษัทนาไปปรับใช้ในการกากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้บริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่ผล ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงผลกระทบระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

สาหรับปี 2563 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8
ประการ ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2: กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ การนาหลัก CG Code มาใช้ในปี 2563 นัน้ มีหลักปฏิบตั ิบางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฎิบตั ิตามได้ ซึง่ สามารถสรุป
ได้ดงั นี ้
ข้อทีย่ ังไม่ปฏิบัติ
เหตุผล
บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการแถลงข่าวต่อ
บริษัทมีกาหนดการที่จะจัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน เพื่อนาเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท
สื่อมวลชนในรอบปี 2563 แต่เนื่องจากสถาการณ์โควิด-19 จึง
ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วงต้นปี 2564
บริ ษั ท ควรก าหนดวิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง บริษัทไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
กรรมการโดยการลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม โดยการลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม (Cumulative Voting)
(Cumulative Voting)
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีกระบวนการสรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้วน และบริหารกิจการโดย
ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น ส่ ว นน้อ ยอยู่แ ล้ว อี ก ทั้ง ได้มี ก ารเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อเป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนด
9.2 ความรับผิดชอบกรรมการ
(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 12 คน แบ่งเป็ นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 4 คน ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ ในเรื่องทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตัง้ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นประธานกรรมการบริษัท
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกั น ดังรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ท่กี าหนดไว้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาท
เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่
(1) กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
(2) ดูแลให้ม่นั ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่อง
สาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ ายจัดการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นหัวหน้าของฝ่ ายจัดการ มีหน้าที่รบั ผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจประจาวันของบริษัท
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้สาเร็จลุล่วง และวางแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ ายจัดการหรือในการนานโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทไปใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเป็ นไปในรูปแบบการทางานร่วมกัน
กรรมการอิสระ
บริษั ท ได้กาหนดค านิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้น ต่ าของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลั กษณะดังกล่าวทั้งในปั จจุบันและในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา ทั้งนีล้ ักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวทัง้ ในปั จจุบันและในช่วง 2 ปี ท่ี
ผ่านมา
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่ นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาท ขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวทัง้ ในปั จจุบนั และในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวทัง้ ในปั จจุบนั และในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลัง ได้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ น กรรมการอิ สระที่ มี ลัก ษณะเป็ น ไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยใน
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ช่วยศึกษาและ
กลั่นกรองเป็ นการเฉพาะในด้านต่างๆ คณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
คณะกรรมการ
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โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 5 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล (4) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (5) คณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
9.2.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริต ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
2) กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
ตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทัง้
เปิ ดเผยให้รบั ทราบ กาหนดให้ปฏิบตั ิตามและติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
3) พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
แผนการด าเนิ น งาน และงบประมาณประจาปี ของบริษัท และบริษั ท ย่ อ ย ตามที่ ฝ่ายจัดการจัดท าและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
5) ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัท
6) ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่นี ่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
7) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบตั ิ งานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
8) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10) ดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท
11) พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็ นธรรม โดย
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับบริษัท ทัง้ นี ้ สาหรับรายการที่ทากับ
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การทารายการนัน้
12) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็ นธรรม
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13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14) พิจารณาแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหาร เป็ นต้น และกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่ าวเพื่อ
ช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
15) พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
16) พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควรและจาเป็ น
17) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ น
ประจาทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
18) ดาเนินการให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย บุคคลผูม้ ีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
19) กากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริษัทย่อย
อย่างเคร่งครัด
20) พิจารณาอนุมตั ิการทารายการ หรือการดาเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ของบริษัท เว้นแต่การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ตามคานิย ามที่
กาหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถื อหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีนี ้
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังกล่าวได้ ภายใต้ขอบเขต
อานาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษั ทกาหนดและเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้ตามสมควร
21) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
9.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินโดยการประสานงานผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
ประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็ นเรื่อง
สาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิก
จ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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4) มีอานาจเข้าถึงได้ทุกข้อมูลของบริษัท รวมถึงการเชิญผูบ้ ริหาร ฝ่ ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงข้อมูล รวมทัง้ จัดส่งและให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่ี
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี อัตรากาลัง และทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบัติงานของสานัก
ตรวจสอบภายใน อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบ
ภายในส่วนที่มีนัยสาคัญ รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบัติงานของสานักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ท่ีได้รบั อนุมตั ิ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมิน
คุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผูบ้ ริหารสานักตรวจสอบภายใน
เพื่อหารือประเด็นที่มีความสาคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนั้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทางานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
8) พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า รายการดัง กล่ า วมี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
9) จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมารตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิตามหน้าที่กฏบัตร (Charter)
และ
(8) รายการอื่ นที่ เห็ น ว่าผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้าที่ และความรับ ผิ ดชอบที่ได้
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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10)
11)
12)
13)

สอบทานละติดตามผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ ายจัดการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ทบทวนผลการปฏิบตั ิในปี ท่ผี ่านมาโดยจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
จัดหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนาตามขอบเขตงานที่รบั ผิดชอบ
ตามความเหมาะสมและจาเป็ น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้ท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามหรือคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ก ฎเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
9.2.3

ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกาหนดเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รบั มอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริษัท และผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เ หมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
3) ดูแลให้กรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการได้รบั ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิด ชอบ
4) พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์อื่ น ที่ ใ ห้แ ก่ ก รรมการ และประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนและโปร่งใส
ให้แก่ผูบ้ ริหารอื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล
5) กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์
องค์กร รวมถึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล
6) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทารายงานการพิจารณา
ค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี
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7) กากับดูแลให้มีการวางแผนและดาเนินการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรในตาแหน่งที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
9.2.4 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกากับ เช่น สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) กากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐาน
ในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
4) สอบทานให้บริษัทมีระบบการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกากับดูแลกิจการ (Good
Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็ นอิสระ
5) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6) ทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมิน
ด้านการกากับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7) ดูแลติดตามการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
9.2.5 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิ การ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัท
เผชิญอยู่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นต้น
2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกากับดูแล
ปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการกันสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กาหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการ
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กากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกากับกิจการทราบในสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรม การก่อภาระผูกพัน และการทา
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทและทางการกาหนด
รวมทัง้ การพิจารณากลั่นกรองนโยบายการรับประกันเพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
6) กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษทั ย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามที่ได้รบั มอบหมาย
9.2.6 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ด าเนิ น กิ จการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษั ท ย่ อ ย ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทาง
ธุรกิจ แผนงบประมาณประจาปี และอานาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึง
ปั จจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
3) กากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจาปี
ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เอือ้ ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คาปรึกษา แนะนา การบริหารจัดการแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
4) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุมตั ิให้บริษัทและบริษัทย่อย
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
เพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนดังกล่าว การเข้าทานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จ
การตามวงเงินที่ได้กาหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
และบริษัทย่อย
5) ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ ปั ญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
7) พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าทา
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน
เมื่อมีความจาเป็ น และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
8) พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การเข้าทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ด
บัญชี กูย้ ืม ขอสินเชื่อ จานา จานอง คา้ ประกันและการอื่น รวมถึงการซือ้ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ดี ินใด ๆ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทานิติกรรม
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สัญญา ยื่นคาขอ คาเสนอ ติดต่อ ทานิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย
และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กาหนดไว้ และ/หรือ ที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท
พิจารณาและอนุมตั ิระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ย่อย หรือ การดาเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท และบริษัทย่อย
กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กรแต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทาการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอานาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อานาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร จะไม่มีการมอบอานาจให้แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
การดาเนินการ
ดาเนินการให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทาและให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มี อ านาจหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบใด ๆ ตามที่ ได้รับ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารใน
บริษัท รวมถึงมีอานาจในการเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ตามคานิยามที่
กาหนดในข้อบังคับของบริษัท) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดและเห็นสมควรจัดหาที่ปรึกษา
หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนาตามความจาเป็ น รายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดาเนินการภายใต้ขอบเขต อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จาเป็ นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
พิจารณาและอนุมตั ิค่มู ือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการเพื่อให้การดาเนินการ
ต่างๆ เป็ นไปตามขัน้ ตอนอย่างมีระบบ
พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุมัติท่ีผ่านการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ท่ไี ด้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึง
การเข้าทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ประเมินผลการทางานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารทัง้ คณะ รวมทัง้ ประเมินผลการทางานของ
กรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ได้
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9.2.7 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1) ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ ดูแลให้มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กล
ยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน และแผนงบประมาณประจาปี ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง
กาหนดโครงสร้าง และอานาจบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2) สื่อสารวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษัทใช้เป็ นกรอบในการจัดทาแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
3) ก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของบริษั ท ให้เ ป็ น ไปตามแผนงานต่ า งๆ ที่ ว างไว้ รวมทั้ง ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อกาหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และนามาซึง่
ผลประกอบการที่ได้ตงั้ เป้าหมาย ทัง้ ในส่วนที่เป็ นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน
4) สอบทานรายงาน แผนงานการดาเนินกิจการของบริษัท
5) อนุมตั ิรายจ่ายต่างๆ รวมทัง้ ค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดาเนินงานที่ได้รบั การ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท และตามอานาจที่ได้รบั มอบหมาย
6) ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมตามแนวทางที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
7) ดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็ นไปตามแนวทางที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
8) แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่บริษัท
9) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในภาพรวม
10) พิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผูบ้ ริหารดังกล่าว
11) อนุมตั ิการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12) เป็ นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
13) เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
14) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัด
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเป็ นมาตรฐานและโปร่งใส
15) มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ
และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้
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ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษทั
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้ น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ และเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติ ซึ่ง เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ ประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
16) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.7 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท และของคู่สมรส หรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่
กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร คู่สมรสหรือผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็ นประจาทุก 6 เดือน
4) ติดตามและดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับของ
บริษัท และข้อพึงปฏิบัติท่ีเกี่ ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) ทะเบียนผูถ้ ือหุน้
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(ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย
(ง) หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(จ) รายงานประจาปี ของบริษัท
6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร พร้ อม
ทั้งจัดส่งสาเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รบั รายงานนัน้
7) สร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ รวมทัง้ ผลักดันให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
8) ดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริษั ท และการด าเนิ น การอื่ น ใดให้เป็ น ไปตามกฎหมาย และ/หรื อ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และ/หรือตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัท นัน้ ถูกกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าหนดจานวนตาแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี แต่ตอ้ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และมี
กรรมการที่มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์
อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระไม่ นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและ
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
1) จะต้องเป็ นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”)
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
3) กรรมการบริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทงั้ นีก้ ารเป็ นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็ นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดไว้
ทัง้ นี ้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็ นหรือเคยเป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่ าสองปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ย่สี ิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ี
เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่งึ มีผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยในลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
1) การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทบริษัท และข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทและ/ผูถ้ ือหุน้
2) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษัท ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
3) ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ย
กว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจ ากัด กฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัท เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท ที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการบริษัทที่ยงั เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการบริษัท แทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการบริษัท
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาทดแทน
4) กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ลาออก
(3) ถึงแก่กรรม
(4) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
(5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(6) ศาลมีคาสั่งให้ออก
5) กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผล
นับแต่วนั ที่ประสงค์จะลาออก และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
คือ การสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผูท้ ่ีมีคุณสมบัติท่ีเป็ น
ประโยชน์และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี ้
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1) มีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
2) พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3) ให้ค วามสาคัญ ต่อผู้ท่ี มีทักษะ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ คุณ สมบัติเ ฉพาะในด้านต่างๆ ที่ ห ลากหลาย และที่
คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็ นลาดับ แรก
โดยไม่จากัดหรือแบ่งแยกเพศและเชือ้ ชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมี
ความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
4) พิ จารณาความเหมาะสมของความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์กับบริ ษั ทที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
อาทิ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย พาณิชยกรรม การบริหารจัดการ อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รัฐศาสตร์ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ดารงตาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท
6) กรณีแต่งตัง้ กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
7) พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในปี ท่ผี ่านมา (ถ้ามี)
วิธีการสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาดาเนินการดังนี ้
1) สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ หรือการใช้บริษัทภายนอก
ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการ อาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคล
ที่เหมาะสม เป็ นต้น
2) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ี
กาหนดไว้
3) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4) ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีกาหนดไว้ เพื่อให้ม่ ันใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความยินดีท่จี ะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ ือหุน้
5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
วาระการเป็ นกรรมการ
วาระการเป็ นกรรมการของบริษัท ให้กาหนดดังนี ้
1) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
2) กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระครัง้ แรก ในกรณีจาเป็ นที่จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนั้นให้ ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทต้อง
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาดาเนินการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี ้
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รบั การคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาสรรหา คั ด เลื อ ก และกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี
ความสามารถและคุณสมบัติ ท่ีเหมาะสมเพื่ อดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้ าที่ บริหาร โดยมีปัจจัยเบือ้ งต้น ที่ ใ ช้
ประกอบการพิจารณา ได้แก่
1) มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท
2) ผู้ท่ี ไ ด้รับ คัด เลื อ กให้ด ารงต าแหน่ ง ควรมี แ นวคิ ด วิ สัย ทัศ น์ใ นการบริ ห ารจัด การในแนวทางเดี ย วกัน กับ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรประสบความสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
3) มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งงานที่ได้รบั มอบหมาย
−
ทักษะภาวะผูน้ า (Leadership)
−
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
−
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
4) คุณสมบัติอื่น ๆ
− มีมนุษยสัมพันธ์ดี
− ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
− มีคณ
ุ ภาพในการทางาน
− เข้าใจระบบการทางานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ในการนีบ้ ริษัทจึง
ได้กาหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินงานของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนว่าเป็ นฝ่ ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัท อีกทัง้ ยังสามารถติดตามการบริหาร และ
ดาเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทได้ มาตรการในการกากับดูแล
กิจการดังกล่าวนีจ้ ะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทว่าธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนนัน้ จะดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้
บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การทารายการหรือการดาเนินการใดๆ ซึ่งมีนยั สาคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เป็ นเรื่องที่จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (แล้วแต่
กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้
ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทารายการหรือดาเนินการในเรื่องนั้น ในการนี ้ ให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลและ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขอ อนุมตั ินนั้ ตามที่กาหนดไว้ใ นกฎหมาย
บริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
(ก) การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตัง้ มี
ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องที่เกี่ ยวกับ
การบริหารจัดการทั่วไปและดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ท่ีกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
เว้นแต่เรื่องที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทัง้ นี ้ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รบั การเสนอชื่อนัน้ ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท
(ข) การพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนยั สาคัญตามข้อ (3) (ฉ)
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(ง) การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของบริษัทย่อย
(จ) การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสานักงาน สอบบัญชีใน
เครือข่ายเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็ นไปตามแนวทางการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ที่ผสู้ อบ
บัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท
รายการตัง้ แต่ขอ้ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นีเ้ ป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ของบริษัทก่อน ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ
เกี่ยวกับเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่
กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการ
ดังต่อไปนีค้ ือ
(ฉ) กรณีท่บี ริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
(ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผูท้ ่กี ่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
(ซ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ฌ) การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทย่อย
(ญ) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษั ทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
(ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้ กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การคา้ ประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ตอ้ งรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของ
บริษัทย่อย
(ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่ อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ
3) ในกรณีดงั ต่อไปนีบ้ ริษัทย่อยต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการ
(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับ การได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้า
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ทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็ นไป
ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้นของผู้ถือ หุ้น หรื อ การด าเนิ น การอื่ นใด อัน จะเป็ น ผลให้สัดส่ ว นการใช้สิท ธิ ออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัททัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือ
น้อยกว่าสัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่งใช้บงั คับกับบริษัทอันมีผลให้บริษัทไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อ ย ทัง้ นี ้
ต้องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้ว
อยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาด
ของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ค) การดาเนินการอื่นใดอันเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนเสียงทัง้ หมดในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย หรือเป็ นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททัง้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ( 50) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยในการเข้าทารายการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ง) การเลิ ก กิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย ทั้ง นี ้ ต้อ งเป็ น กรณี ท่ี เ มื่ อ ค านวณขนาดของกิ จ การบริ ษั ท ย่ อ ยที่ จ ะเลิ ก นั้น
เปรี ย บเที ย บกับ ขนาดของบริษั ท (โดยน าหลัก เกณฑ์ก ารค านวณรายการตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคานวณขนาดรายการนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณ
รายการตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่ อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัย สาคัญต่อฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ย่อย หรือการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย เป็ นต้น
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4) บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
5) คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดาเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความ
เสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกาหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมจะเป็ นไปตามแผนงาน นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่าง
แท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยสาคัญ และ/หรือรายการที่มีนัยสาคัญ อื่นใดต่อ บริษัท และดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กาหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับ
ของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของ
บริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สาคัญ และการทารายการที่มีนยั สาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) บริษัทจะดาเนินการให้มีกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกาหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระ ที่มี
สาระสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครัง้
7) ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่ได้รบั การเสนอชื่อหรือแต่งตัง้ โดยบริษัท มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สาคัญของบริษัทย่อย ให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษั ททราบโดย
ครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกาหนด
(ข) เปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรม
กับบริษัทย่อยหรือบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทั ทราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัทกาหนด เพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้ จะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและ
บริษัทเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตั ิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรง/หรือทางอ้อมนัน้ ด้วย
(ค) การกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ นผลให้กรรมการหรื อผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องของ
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็ น
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เหตุให้บริษัท หรือบริษัทย่อยได้รบั ความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
-

การทาธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย โดยมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน

-

การใช้ขอ้ มูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

-

การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์
หรือหลักปฏิบตั ิท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

(ง) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากบริษัท การ
ลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดาเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และเข้าชีแ้ จงและ/หรือนาส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณากรณีดงั กล่าวในกรณีท่บี ริษัทร้องขอ
(จ) เข้าชีแ้ จงและ/หรือนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดาเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รบั การร้องขอตามความ
เหมาะสม
(ฉ) เข้าชีแ้ จงและ/หรือนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีท่บี ริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
8) กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี ) ตามแต่ขนาด
รายการที่คานวณได้ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/
หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบั งคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี ้ เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี และเป็ น ข้อ ตกลงทางการค้า ที่ ไ ด้รับ การอนุ มัติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ เป็ น ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมตั ิไว้แล้ว
9) ในการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดาเนินการตาม
นโยบายดังนี ้
(ก) บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มมี ห น้ า ที่ น าส่ ง ผลการด าเนิ น งานรายเดื อ น และงบการเงิ น ฉบั บ ผ่ า นการ
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย
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และบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม หรือ
รายงานผลประกอบการของบริษัทประจาไตรมาสหรือประจาปี นนั้ แล้วแต่กรณี
(ข) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จดั ทางบประมาณผลการดาเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานจริงเป็ นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท
10) บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปั ญหาการดาเนินงานและปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ
หรือได้รบั การร้องขอจากบริษัท พร้อมนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รบั การร้องขอตามความเหมาะสม
11) ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจ้างหรือผูร้ บั มอบหมายของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุค คลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ทัง้ ที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจจะมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
12) บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวและนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยนาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทั้งนี ้ บริษัทได้กาหนด
แนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี ้
1) บริษัทจะให้ความรู แ้ ก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า
จัดทาและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการของ
บริษัทก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและนาส่งภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
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ถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ โดยให้เลขานุการบริษทั
สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบเป็ นประจา ไตรมาสละ 1 ครัง้
3) บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถกู สันนิษฐานว่ารูห้ รือครอบครองข้อมูล
ภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายเสนอซือ้ หรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้
ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว
ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1
เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจาปี โดยบริษัทจะแจ้งให้
กรรมการและผูบ้ ริหาร งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อน
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้
ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
กรรมการอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่างเวลาห้ามซือ้ ขายได้ ในกรณีท่ีบริษัทต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการกระจายการถื อหุ้น โดยผู้ถื อหุ้นรายย่ อย ซึ่งต้องแจ้งตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
ล่วงหน้าก่อนทารายการ
4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถกู สันนิษฐานว่ารูห้ รือครอบครอง
ข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทและบริ ษัทย่อย ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ า เพื่อการ
ซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออก
เปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5) บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และ
บริษั ท ย่ อ ย และจะไม่ ใ ช้ต าแหน่ ง หน้า ที่ ใ นบริษั ท และ/หรื อ บริษั ท ย่ อ ย หรื อ น าข้อ มูลภายใน หรื อ สารสนเทศที่ มี
สาระสาคัญซึ่งได้รบั รู ้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบตั ิงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คานึงว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
6) บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้ขอ้ มูล
ภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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7) บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่
ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้
ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รบั ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริษัท และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้
บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่คา้ ก็ตาม
ทั้งนี ้ หากมีการกระทาอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็ นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้ แต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2563 บริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวม

ปี 2563
1,870,000
1,650,000
3,520,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทย่อยจานวน 7 บริษัท เป็ นจานวนเงิน 12,380,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีสาหรับ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 15,900,000 บาท
สาหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็ น
จานวนเงิน 1,900,000 บาท และบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่น จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินรวม
280,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทย่อยเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 2,180,000 บาท
9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีท่ตี กลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด รวมเป็ นจานวนเงิน 519,441.01 บาท
9.7 หน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนบริษัทในการกากับดูแลให้การปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ต่าง ๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อให้การดาเนิ นงานของ
บริษัทสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่หวั หน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ไม่มีการกระทา
ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท.
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่น ๆ
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการของบริษทั โดยคานึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนด อัน
ประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายในบริษัท และสิทธิในการได้รบั ข้อมูลเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอานาจควบคุม หรือเมื่อมีการซือ้ ขายสินทรัพย์ท่ีสาคัญ นอกจากนี ้
บริษัทยังได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท สิทธิในการมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างผลการดาเนินงานของบริษัท สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท และสิทธิ ในการรับสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทันเวลา เป็ นต้น ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนได้ใช้
สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
(1) การกาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประชุม เพื่ออานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ ทุกกลุ่ม ซึ่ง
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
บริษัทกาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
โดยจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมซึ่งมีความพร้อมที่จะอานวยความสะดวกและส่งเสริมผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม
ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ กลุ่มสถาบัน ดังนี ้
- ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มในช่วงเวลา 08.3016.00 น. โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท เพื่อรับ
ลงทะเบียนล่วงหน้า
- จัดประชุมในเขตกรุ งเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็ นที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
เดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย
- มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติท่ีขอตามที่ระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุม
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- ไม่มีการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- หากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรือ
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ตอ้ งได้รบั การอนุมัติจากผูถ้ ื อหุน้ แล้ว บริษัทจะเรียก
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณีไป
ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ 1 ครัง้ ได้แก่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชัน้ 13 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยสาเหตุการจัด
ประชุมล่าช้ากว่า 4 เดือนหลังจากวันสิน้ รอบบัญชีของบริษัท อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการตามระเบียบการผ่อนปรนการจัดประชุมอันเนื่องมาจากสถานการณ์
COVID-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก.ล.ต. และตลท. อย่างครบถ้วน
(2) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหาร
การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2563 บริษัทดาเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ. 2538
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง
เรียงลาดับตามวาระที่กาหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครัง้ ผูท้ ่ปี ระธานมอบหมายได้ทาหน้าที่ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน
การนับคะแนน และการใช้บตั รลงคะแนนเสียง
กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนีย้ ังมี ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตัง้ แต่เริ่มการประชุม โดยบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนระหว่างการประชุมด้วย
(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษั ท เผยแพร่ห นังสื อเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อ มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถื อ หุ้นทราบ
ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นผูจ้ ัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าทางไปรษณียไ์ ม่นอ้ ยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม รวมทัง้ ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันทัง้
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งบรรจุวาระที่สาคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสาหรับการตัดสินใจ รวมทัง้
น าเสนอความเห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท ในแต่ ละวาระอย่ า งชัด เจน รายงานประจ าปี พ ร้อ มทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนโดยไม่กาหนดให้
ซับซ้อนจนเป็ นการสร้างความลาบากให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน
และ ประกาศโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวัน
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ประชุม เพื่อบอก กล่าวผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสาหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับ
วาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วม ประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือก
ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระพร้อม
ประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา โดยได้จดั ส่งให้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และยังบอกถึงวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมด้วย
- บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการในเบือ้ งต้น
เป็ นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอได้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ กาหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสาหรับผูถ้ ือหุ้น
กรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เปิ ดเผยข้อมูลบนเว็ บไซต์ของบริษั ทที่ http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderRightsTH.php ภายใต้หมวด
“หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ”
- การนาเสนอวาระพิจารณาอนุมตั ิจ่าย/งดจ่าย เงินปั นผล บริษัท ได้เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จานวนเงิน
ปั นผลที่เสนอจ่าย/งดจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลเปรียบเทียบอั ตราการจ่ายเงินปั นผลกับปี ท่ีผ่านมา (ถ้ามี)
เพื่อประกอบการพิจารณา
- การนาเสนอวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยบริษัทให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่ง
- การนาเสนอวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีในการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากรูปแบบและจานวนของค่าตอบแทนที่เสนอให้ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- การน าเสอนวาระพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี บริ ษั ท ได้เ ปิ ด เผย
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ อย่างครบถ้วน อาทิ ชื่อผูส้ อบบัญชี บริษัทที่ผสู้ อบ
บัญชีสังกัด จานวนปี ท่ีเป็ นผูส้ อบบัญชีให้กับบริษัท ประสบการณ์และความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี รวมถึง
ค่าบริการของผูส้ อบบัญชี รวมถึงจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทย่อย
-

-

ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นการล่วงหน้าก่อนได้รบั
เอกสาร การประชุม และในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษัท
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(4) วันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทจัดให้มีเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่ง ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง โดยใช้ระบบลงทะเบียนและนับคะแนนด้วย
ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง รวมถึงมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะ
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและ ซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติท่ปี ระชุมของแต่ละวาระ
- ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบ
วาระที่อยู่ระหว่าง การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม
ประชุม โดยบริษัทได้ชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน รวมถึงวิธีปฏิบตั ิในการแสดงความคิดเห็น
ให้ขอ้ เสนอแนะ และถามคาถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธานกรรมการซึ่ง
ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาสาหรับการอภิปรายอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่าง
เหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างครบถ้วน
(5) หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้มีการแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม หรือ
ภายในวันทาการถัดไป และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็น
ด้วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการผูบ้ ริหาร
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย สักขีพยายในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง / อนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมและยั่งยืน ไม่
ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
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- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้
ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์และระบุขนั้ ตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ เลือกเป็ นกรรมการ ซึ่งผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการ
รับเสนอชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม
และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี ้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
- ในปี 2563 บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระ และชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประ เ ทศ ไทย พร้ อ ม ทั้ ง ประ ก า ศ หลั ก เ ก ณฑ์ แ ละ ระ บุ ขั้ น ต อ น ที่ ชั ด เ จ นไว้ ใ นเ ว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท
http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderRightsTH.php
- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผถู้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่
เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน นอกจากนีย้ งั เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมทัง้ หมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดและขัน้ ตอนการมอบฉันทะได้
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสาหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุ ม เพื่อนาผลคะแนนมารวมคานวณกับคะแนน
เสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระในห้องประชุม
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิน้ 14 วัน
และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
9.9 นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
-

บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างบริษัท
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และบุค คลดัง กล่ าว อย่ า งไรก็ ตาม ในบางครัง้ บริษั ทอาจมีค วามจ าเป็ น ต้อ งเข้ า ทารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน อัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามวิธีการ
และขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชดั เจน
ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม
ธุรกิจฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ
- กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุรกรรมใดจะต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียก่อนการพิจารณาธุรกรรมนั้นและไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การ
ตัดสินใจเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเต็มที่
- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีอานาจในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
รายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยในปี ท่ีผ่านมาบริษัทมิได้มี การดาเนินการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันแต่อย่างใด
- ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผูบ้ ริหารของกลุ่มธุรกิจฯ โดยการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดพืน้ ฐาน ไม่เป็ นการเอาเปรียบผูอ้ ื่นอย่างไม่ยุติธรรมหรือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และการเข้าทารายการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพืน้ ฐานเดียวกันกับรายการที่ทา
กับลูกค้า
3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายที่จะดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจอย่าง
ครบถ้วน เพื่อให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้คานึงถึงปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้เสียจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน
ผูบ้ ริหารของบริษัท หรือผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก
บริษัทมีนโยบายแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทมี
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม 10 ประการ ได้แก่
การกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน/ แรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการ
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทารายงานแห่ง
ความยั่งยืน
3.1 การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดาเนินงานของบริษัท
บริษัทได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งให้ผมู้ ีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยผูม้ ีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็ นลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ หรือเจ้าหนี ้
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สามารถส่งข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์มายังผูบ้ ริหารของบริษัทได้ ซึ่งเป็ นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างบริษัทกับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
3.2 การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูแ้ จ้งเบาะแส
บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชันหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่ อีเมล์ ztc@tgh.co.th (ศูนย์รบั
แจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนของบริษัท (สายด่วนร้องเรียน 1726) นอกจากนี ้ พนักงานของบริษัทสามารถ
ติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้า
สานักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทาผิด
บริษัทมีกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริต โดยบริษั ทจะไม่กระทาการใดที่
มีลกั ษณะการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รบั จ้างทางานให้แก่บริษัท เนื่องจาก
การแจ้งเบาะแสดังกล่าว และบริษัทให้ความสาคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็ นความลับ ซึ่งจะรับรูเ้ ฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบั มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย หรือเป็ น
การเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายกาหนดเท่านัน้ นอกจากนี ้ ผูร้ อ้ งเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็ นความลับ ทัง้ นี ้
บริษัทจะดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และระเบียบการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทาง
วินยั ที่บริษัทกาหนด
3.3 แนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท เพื่อเป็ นการสร้างความมั่นใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รบั การดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กบั บริษทั
อย่างเป็ นธรรม ซึ่งแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
(ก) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มุ่ง มั่น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความระมัด ระวัง และรอบคอบ เพื่ อ ให้เ กิ ด ผลประกอบการที่ ดี มี
ความสามารถในการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคานึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน
ปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว โดยบริษั ทมีหน้าที่ในการดาเนินงาน
เปิ ดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหุน้ โดยรวม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธารงไว้ซ่งึ ชื่อเสียงของบริษัท
(ข) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง บริษัท จึง
มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและการบริการที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้า โดยคานึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
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และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ป ระโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และไม่เป็ นการกระตุน้
การสร้างนิสยั ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่และสม่าเสมอ รักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลของลูกค้า ยกเว้นได้รบั อนุญาตจากลูกค้าหรือมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผย
ตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทจะไม่คา้ กาไรจากการเปิ ดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องไม่
ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ กลุ่มธุรกิจฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
บริษัท ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟั งข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท รวมทัง้ รับฟั งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งเมื่อได้รบั
เรื่องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน
(ค) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงานทุกคนของบริษัท เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งและเป็ นปั จจัยหลักของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทจึงส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการทางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและ
สม่าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้ นาอื่นๆ ในธุรกิจ
และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาให้กลุ่มธุรกิจฯ เป็ นสถาบันการเงินชัน้ นาที่สามารถให้บริการที่ดีแก่ลกู ค้า
บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ มี
การปฏิบตั ิโดยความสุจริตใจ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนั กงาน
เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน โดยปฏิบตั ิกับพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ ให้ความเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะที่จาเป็ นโดยถือเป็ นความลับ โดยบริษัทไม่
ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องด้วยเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และ
ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิท่ผี ิดกฎหมายทุกรูปแบบ
บริ ษั ท มี ร ะบบการก าหนดค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม เสมอภาค และเที ย บเคี ย งได้กั บ
ผูป้ ระกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ มีค่าตอบแทนเมื่อเกษี ยณอายุแก่พนักงาน
เพื่ อ สร้า งความมั่น คงในชีวิต สวัสดิ ก ารสาหรับ พนักงานของบริษัท ประกอบด้วยกองทุน สารองเลีย้ งชีพ
พนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม การ
ตรวจสุขภาพประจาปี ห้องพยาบาลของบริษัท ตลอดจนการให้ทนุ การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาหรับ
พนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้น
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอือ้ ต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และเพื่อการอานวยความสะดวก
แก่ลกู ค้า นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัยในอาคารสานักงาน รวมทัง้ บริษัทได้
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ประกาศเรื่องแนวการปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยและกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
อาคารสถานที่และต่อพนักงานทุกคน และมีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิเรื่องระบบความปลอดภัยสานักงาน
บริษัทมีการดูแลบริหารจัดการ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ ให้
โอกาสในการทางานแก่พนักงานทุกระดับ และมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศ
ในการทางานที่ดี
บริษัทสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างมูลค่าขององค์กร มีการกาหนดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และมีนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันเพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยบริษัท ได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้
พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบพนักงานของบริษัทและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิอยู่เสมอ
(ง) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนีค้ า้ ประกัน
บริษัทปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีแ้ ละเจ้าหนีค้ า้ ประกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้
ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนีแ้ ละเจ้าหนีค้ า้ ประกันของบริษัท
บริษั ท จะรายงานฐานะและข้อ มูลทางการเงิ น ของบริษั ท แก่ เ จ้า หนี ้ด ้ว ยความถูก ต้อ งและซื่ อ สัต ย์อย่าง
สม่าเสมอ และในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็ว
เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนวทางแก้ไ ขโดยใช้ห ลัก ความสมเหตุ ส มผล โดยบริ ษั ท มุ่ง มั่น ในการรัก ษา
สัมพันธภาพที่ย่งั ยืนกับเจ้าหนีแ้ ละให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทได้กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะ
ที่ยากลาบากในการชาระหนีค้ ืนแก่เจ้าหนี ้ อีกทัง้ มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชาระคืนหนี ้
ให้แก่เจ้าหนีข้ องบริษัทอย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสม สามารถรองรับความเสี่ยงที่มี
นัยสาคัญครบทุกด้าน ทัง้ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางการกากับ
ดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(จ) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของคู่คา้ เสมอมา เนื่องจากความสาเร็จของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากการได้รบั
การสนับสนุนจากคู่คา้ บริษัทจึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทาธุรกิจ ปฏิบตั ิ
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ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่งได้ บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะรีบแจ้งให้ค่คู า้ ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
บริษัทมีนโยบายและระเบียบและวิธีปฏิบตั ิว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผูข้ าย คู่สญ
ั ญา หรือที่
ปรึกษาต้องอยู่บนพืน้ ฐานของหลักการว่ าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่
โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ค่สู ญ
ั ญาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
คัดเลือกของบริษัทมีส่วนร่วมในการนาเสนอราคา และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผูท้ ่เี ข้ารับ
การคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีขอ้ มูลการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริต
เกิดขึน้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษัทประกอบด้วยการจัดหาผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อคงไว้ซ่ึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท พิสจู น์ทราบการมีตวั ตนของผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการ (Know Your Supplier) ตรวจรับสินค้า/ บริการ ประเมิน
ประสิทธิภาพของผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการภายหลังการส่งมอบแต่ละครัง้ และรายปี และจัดทาบัญชีรายชื่อผูข้ าย/ ผู้
ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (Approved Supplier List) ซึ่งคานึงถึงปั จจัยในเรื่องต่างๆ อาทิ คุณภาพ
ของสินค้า/ บริการ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการจากงานที่ผ่านมา สถานะการเงิน
ประวัติการถูกร้องเรียน/ ฟ้องร้อง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ บริการหลังการขาย และความปลอดภัยในเรื่อง
ข้อมูลของบริษัท เป็ นต้น ทัง้ นี ้ สาหรับการจัดซือ้ จัดจ้างปกติ บริษัทจะตรวจสอบราคากับผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการ
อย่างน้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการที่เหมาะสมที่สดุ ส่วนกรณีการจัดซือ้ จัดจ้าง
แบบต่อเนื่องหรือกรณีฉุกเฉิ น บริษัทจะสอบถามราคาจากผูข้ าย/ ผูใ้ ห้บริการที่เห็นว่าเหมาะสมจากบัญชี
รายชื่อผูช้ าย/ ผูใ้ ห้บริการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างน้อย 1 ราย และเจรจาต่อรองราคา
กลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนาข้อมูลความลับของคู่คา้ ไปเปิ ดเผยหรือนาไปใช้เพื่อดาเนิน
ธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และกลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทา
ธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็ นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รปั ชั่น
(ฉ) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทดาเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดาเนินการใดๆ เพื่อให้
ได้มาหรือใช้ขอ้ มูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทาลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง
การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้รา้ ยสินค้าและบริการของบริษัทอื่นถื อเป็ นการขัดต่อนโยบายของบริษัท
เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่า
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(ช) บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัททาหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ น
ประมุข และวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิ และเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถื อเป็ นสิทธิ
ส่วนตัว แต่หา้ มมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของกลุ่มธุ รกิจฯ
บริษัทปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เปิ ดเผย
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันต่อสาธารณชน ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ทาธุรกิจ
ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน หรือเป็ นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ไม่ดาเนิน
ธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนทาให้ชุมชน สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมได้รบั ความเสียหาย และไม่สร้างผลกาไรบน
ภาระของสังคม
บริษัทยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับการสนับสนุนการนาเอาความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และพนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การวางระบบ และกฎหมาย เป็ น
ต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
บริษัท ส่งเสริมให้มีการให้ความรู แ้ ละฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงรณรงค์และสร้าง
จิตสานึกให้แก่พนักงานในการอนุรกั ษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนให้บคุ ลากรเป็ นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล
บริษัท ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จากัดอยู่
แต่โครงการและกิจกรรมที่เอือ้ ประโยชน์ทางภาษี เท่านั้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุน และ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ธารงไว้ซ่งึ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิก
ชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้ชมุ ชนโดยรอบของบริษัท และ
ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข และอยู่รว่ มกันอย่างเป็ นสุข
(รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธุรกิจฯ ปรากฏ
อยู่ภายใต้หวั ข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)
(ซ) ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัท
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น การติ ด ต่ อ ผ่ า นจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ายั ง บริ ษั ท ได้ โ ดยตรงที่ อี เ มล์
ZTC@TGH.CO.TH (ศูนย์รบั แจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนของบริษัท (สายด่วนร้องเรียน 1726)
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นอกจากนี ้ พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านทางช่องทาง Tell Cho หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าสานักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทาผิด
9.10 จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีช่อื เสียงที่ดี ดังนัน้ การดารงไว้ซ่งึ ความน่าเชื่อถือที่ลกู ค้า ผูร้ ่วมงาน ผูถ้ ือ
หุน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ถือเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนที่ พึงปฏิบัติ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่กากับหรือใช้กับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามมาตรฐานและดาเนินธุรกิจด้วย
ความมีจริยธรรม โดยยึดถือหลักของการให้บริการที่มีมาตรฐานและยึดมั่นในคุณธรรม เพราะการดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ฯ อยู่บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป
คณะกรรมการบริษั ท ได้อ นุ มัติ จ รรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Guidelines for Business Conduct) เพื่ อ ให้
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ มีกรอบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานร่วมกันและยึด มั่นในคุณ ธรรม
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ระบุหลักการที่สาคัญในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย
1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การหาผลประโยชน์จากบริษัท
3) หน้าที่ในการรักษาความลับ
4) การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
5) การเคารพผูอ้ ื่น
6) การรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท
7) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
8) การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทางอิเล็กทรอนิกส์
9) หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
โดยบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเพื่อให้พนักงานและ
ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิ และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

115

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
บริษัทให้ความสาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของทุกบริษัทในเครือฯ ที่
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรทางธุกิจ โดยยังคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจและ
การใช้ชีวิตประจาวันของพนักงาน บริษัทจึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนครอบคลุมทัง้ 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี ้
มิติเศรษฐกิจ
บริษัทได้ยึดมั่นการปฏิบัติตามโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการ
กากับดูแู ลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลัก ได้แก่
(1) บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2) กาหนดวัตถุปุ ระสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่่เป็ นไปเพื่่อความยั่่งยืน
(3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่่มีประสิทธิผล
(4) สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงู และการบริหารบุคุ ลากร
(5) การประกอบธุุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(6) ดูแู ลให้มีระบบการบริหารความเสี่่ยงและการควบคุมุ ภายในที่่เหมาะสม
(7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลู
(8) สนับสนุุนการมีส่วนร่วมและการสื่่อสารกับผูถ้ ือหุน้ รวมถึงได้ออกนโยบายอื่น ๆ ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี และสื่อสารให้พนักงานได้รบั ทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทเพื่อยึดถือเป็ นหลักปฎิบตั ิ
ในปี ท่ผี ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันกับโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
พร้อมได้ออกนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและทาการสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบตั ิตาม
รวมถึงเปิ ดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่รบั เรื่องกรณี
ถูกละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. จดหมายส่งทางไปรษณีย ์
ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่: บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) 315 อาคารอาคเนย์ ชัน้ ที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail address: ztc@tgh.co.th
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นอกจากนี ้ บริษัทยังสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนทางธุรกิจเพื่อให้สามารถส่งความสุขไปยังคนไทยได้อย่างยั่งยืน โดย
จับมือ PulseMetrics ผู้ให้บริการด้าน Data Analytics ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิ ดตัว “Sentrics” เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยนาเทคโนโลยีดา้ น AI มาจัดการข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรแบบ Customize เพื่อสร้าง Business
Value ด้วยกลยุทธ์ท่เี หมาะสมกับองค์กร ต่อยอดสู่ธุรกิจแห่งโลกอนาคต ออกแบบกลยุทธ์ท่ตี อบโจทย์แบรนด์ยคุ ดิจิทลั รวมถึงตอบ
ความต้องการลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว
มิติสังคม
บริษัทได้ดูแลพนักงานของบริษัทและทุกบริษัทในเครือฯ ตามหลักสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มอบสวัสดิการที่เหมาะสมและเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ร่วมพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและเป็ นมือ
อาชีพ สามารถพัฒนาการทางานและสร้างผลงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลาและทันต่อการแข่งขันของธุรกิจ มีความสุขในการทางาน มีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร
นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะและเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การให้พนักงานสามารถใช้เวลาจากการปฏิบตั ิงานเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษโดยไม่ถือเป็ นวันลาเพื่อหารายได้สนับสนุน
การดาเนินงานด้านสาธารณะสุขแก่โรงพยาบาลซึ่ งอยู่ในพืน้ ที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ขนั้ พืน้ ฐานได้ท่วั ถึงมากขึน้
ด้านการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ส่งเสริมและต่อยอดการส่งมอบหนังสือชุดอัศจรรย์วดั อรุณฯ ที่
บริษัทในเครือฯ ได้จดั ทาขึน้ เพื่อรวบรวมองค์ความรูด้ า้ นพัฒนาการพระปรางค์ในประเทศไทย และศิลปสถาปั ตยกรรมไทยของ
พระปรางค์วดั อรุณฯ แก่หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนคณะสถาปั ตยกรรมไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ UNESCO
หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร สยามสมาคม ฯลฯ เพื่อร่วมส่งต่อความรูม้ รดกสาคัญของชาติสืบไป
มิติส่งิ แวดล้อม
ด้วยสภาวะปั จจุบนั ที่ประเทศกาลังประสบปั ญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของคนและเศรษฐกิจของชาติเป็ นอย่างมาก บริษัทจึงเล็งเห็นว่า การอนุรกั ษ์พลังงานเป็ นสิ่งจาเป็ นและถือ เป็ นหน้าที่
ของทุกคนที่ตอ้ งร่วมมือกันดาเนินการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และคงอยู่ตลอดไป จึงได้กาหนดนโยบาย
อนุรกั ษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยกาหนดนโยบาย ดังนี ้
1. ดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกาหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกั บการดาเนินงาน
เทคโนโลยีท่ใี ช้ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
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3. จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน โดยกาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกั ษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทกุ คนเข้าใจและปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
4. ถือว่าการอนุรกั ษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือ ในการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
5. ให้การสนับสนุนที่จาเป็ น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทางาน การฝึ กอบรมและมีส่วนร่วม
ในการนาเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ผูบ้ ริหารและคณะทางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการดาเนินงานด้าน
พลังงานทุกปี
นอกจากนี ้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในเครือฯ มีการให้สินเชื่อ (Project Finance) แก่ผปู้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจสีเขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาให้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขเป็ นพิเศษเพื่อให้ผปู้ ระกอบการฯ สามารถเข้าถึงเงินทุนได้
สะดวกมากขึน้ เป็ นการส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวมากยิ่งขึน้ โดยปั จจุบันผูป้ ระกอบการที่ได้รบั สินเชื่อนี ้
สามารถก่อสร้างและให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แล้วเสร็จ สามารถผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
จานวนทัง้ สิน้ 5 แห่ง กาลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 31.76 MW.
บริษัทได้กาหนดแนวทางและแนวปฏิบตั ิสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อย ได้กาหนดแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ตัง้ แต่ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยัง
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม หลี กเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้
(1) การกากับดูแลกิจการ
บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม โปร่ งใส เปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อยจะคานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่
ค้าพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ภายใต้หลักพืน้ ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้
นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดาเนินงานทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
(3) การกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
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บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ สิ่ ง แวดล้อ ม
อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ในระดับ ท้อ งถิ่ น ระดับ ประเทศ และระดับ ภู มิ ภ าค รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นสากล โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรูเ้ ห็น ช่วยเหลือหรือกระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) การกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรูเ้ ห็น
ช่วยเหลือ หรือกระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีสิทธิภาพ
บริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู ้ สนับสนุนและสร้างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึง
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาค
และเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน
(Forced Labour) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้
ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และช่องทางในการร้องเรียนสาหรับผูท้ ่ีได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท และบริษัทย่อยได้ดาเนินการสร้างองค์ความรู ้
ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้บคุ ลากรของบริษัท และบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
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3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
และบริษัทย่อยในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัท และบริษัทย่อยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่
เป็ นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผล
การทางานที่เป็ นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึ กอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั ง
ทัศนคติท่ดี ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน
เช่น สวัสดิการเงินกูพ้ นักงาน และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้น
5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสี่ยงตามระดับ
อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
6) ดาเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7) สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่
น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
8) เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรือการกระทาที่ไม่
ถูกต้องในบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
1) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ม้ าเนื่องจากการดาเนินธุรกิจอันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิ ดเผย และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่
ตามกฎหมาย
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2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่พอใจและดาเนินการตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
3) ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีท่จี ะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรีบเจรจากับลูกค้าเป็ น
การล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รบั สินค้าและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ ภายใต้
ความปลอดภัยและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
5) เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
6) จัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดาเนิ นการตอบสนองความต้องการลูกค้า
อย่างรวดเร็ว
7) ด าเนิ น การโดยให้ มี ต ้น ทุ น ที่ เ หมาะสมเท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ โดยยั ง รั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
8) ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตกับลูกค้า
9) สนับสนุนด้านข้อมูลอบรมให้ความรูท้ ่เี กี่ยวกับกิจการของบริษัท
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนที่
อาจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษัท บริษัท จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี ้
1) บริษัทเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างจาเป็ นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) จัดกิจกรรมที่จะมีส่วนอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อคืนกาไรสู่สงั คม
3) ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็ น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและ
สนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี ้ บริษัท ยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็ นการให้เงิน
สนับสนุนแก่สถานีตารวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา รวมถึง
การให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
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7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อ
เพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาในสิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อ
ผลิตผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัท และบริษัทย่อย
เข้าถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และบริษัทย่อย ได้อย่างทั่วถึง
กิจกรรมเพื่อสังคม
อาคเนย์รว่ มแบ่งปั น สร้างสรรค์ประโยชน์ส่สู งั คม
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ยึดมั่นในแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับนโยบายเพื่ อ
ประโยชน์ต่ อ สัง คมใน 3 แนวทางหลัก คื อ ด้า นการส่ ง เสริม สัง คมในด้า นสุข ภาพ ความปลอดภัย และด้า นการอนุรัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทัง้ นี ้ ยังส่งเสริมให้พนักงานอาสาอาคเนย์ได้ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายใต้นโยบาย
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

มอบหนังสือชุด “อัศจรรย์วดั อรุณฯ” ซึ่งรวบรวมองค์ความรูด้ า้ นประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมการก่อสร้างพระปรางค์ของไทย แก่หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนคณะสถาปั ตยกรรมทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการจาหน่ายหนังสือชุด “อัศจรรย์วดั อรุณฯ”
เข้ากองทุนอาคเนย์เพื่อการบูรณปฏิสงั ขรณ์
วัดอรุณราชวราราม

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนโครงการปรับภูมิทศั น์แห่งการ
เรียนรูใ้ หม่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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กิจกรรม “อาคเนย์ Charity Fun Fair ปี 2”
หารายได้เพื่อบริจาคแก่ รพ.สต.บ้านแม่ละนา
จ.แม่ฮ่องสอน

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

กิจกรรม “Happy Run by Design” จัด Virtual
Run หารายได้มอบรถเข็นแก่มลู นิธิ พอ.สว.

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างประสบการณ์เรียนรูต้ รงจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

บริจาคโลหิตเพื่อลดภาวะขาดแคลนโลหิต
จากช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

อาคเนย์อาสาช่วยพี่นอ้ งผูป้ ระสบภัยภิบตั ิ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ หลักการกากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น รวมถึงระเบียบข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ต่อต้านคอร์รปั ชั่นของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ดาเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นอย่างต่อเนื่องดังนี ้
บริษัทมีการกาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนติด
สินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล เจ้าหน้าที่รฐั หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมี
อิทธิ พลต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ
พนักงาน หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นของบริษัทนีร้ วมถึงการห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ดาเนินการ หรือ
ยอมรับการคอร์รปั ชั่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั
บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือเป็ นภัยต่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ
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นอกจากนี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่รบั ของขวัญ การสันทนาการที่มากหรือบ่อยเกินไป
รวมทัง้ สิ่งตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่บริษัทประกอบธุรกิจหรือจะประกอบ
ธุรกิจด้วย เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทางบริษัททัง้ ทางตรงและทางอ้อม
บริษัทกาหนดให้ทุกฝ่ ายงานดาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี ้
บริษัทได้กาหนดให้ทุกฝ่ ายงานจัดทาแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชั่น โดยกาหนดรู ปแบบการ
คอร์รปั ชั่นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั่นที่อาจเกิดขึน้ ให้ทุกฝ่ ายงานรายงานข้อมูลความเสี่ยงต่อฝ่ ายบริหารความ
เสี่ ย งด้า นปฏิ บั ติ ก ารและส านั ก ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สอบทานวิ เ คราะห์แ ละจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
การกาหนดระเบียบปฏิบตั ิในการให้และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัทมีหลักปฏิบัติท่ีชดั เจนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นและข้อกาหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่าการดาเนิ นการทั้งในด้านการรับและการให้ตอ้ งเป็ น ไปอย่างสมเหตุสมผล มี มูลค่า
เหมาะสม และไม่มีลกั ษณะที่จะนาไปสู่การให้หรือรับสินบน
บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น ระเบียบปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง และชีแ้ จงบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการชีเ้ บาะแสกรณี
พบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชั่น รวมถึงการปกป้องคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และการจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษหรือให้ผล
ทางลบต่อผูท้ ่ีปฏิเสธการคอร์รปั ชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท การเชิญผูบ้ ริหารของบริษัทรับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
Anti-Corruption การจัดชีแ้ จงนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นให้แก่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมพนักงานผ่าน
ทาง E-Learning ในหัวข้อนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นพร้อมแบบทดสอบเพื่ อประเมินความรูค้ วามเข้าใจ โดยใช้เป็ นสื่อในการ
อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และใช้เพื่อทบทวนความรูค้ วามเข้าใจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบตั ิ
เพื่อต่อต้านคอร์รปั ชั่น โดยจะจัดให้มีการฝึ กอบรมเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นไปยังบริษัทย่อยอีกด้วยสาหรับการสื่อสารไปยังสาธารณชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจาปี และ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการให้บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บริษัทได้ขอความร่วมมือพนักงานส่ง e-card ไปยังคู่คา้ และลูกค้าให้ทราบทั่วกัน เพื่ออวยพรปี ใหม่และขอความร่วมมืองด
ให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่หรือโอกาสอื่นใดแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC และการยื่นคาของการรับรอง
เมื่อเดือนกันยายน 2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) และใน
เดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นคาขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC
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ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง การกระทาผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชั่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร โดยพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์ ztc@tgh.co.th (ศูนย์รบั แจ้งเบาะแส) หรือศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนของบริษัท (สาย
ด่วนร้องเรียน 1726) นอกจากนี ้ พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือหัวหน้าสานักตรวจสอบภายในได้โดยตรง โทร 065-936-2404 เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทาผิด
11.

สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เ พียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจได้ ในรอบปี ท่ีผ่านมา หากบริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้ สังเกตระบบการควบคุมภายใน ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญในการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง
ทั้ง นี ้ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่ มีความเห็น ที่ แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญ ชี ไม่ มีข้อสังเกตที่มี
นัยสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี ้ การทารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็ นการทารายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทั่วไป มีความจาเป็ นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็ นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งกลุ่มธุรกิจได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
บริษัทมีการจัดทาแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินของสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร
ดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
กากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็ นกลไกลสาคัญในการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทามีหน้าที่
ในการกากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกากับดูแลกิจการและการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลให้บริษัท
มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิช อบ โดยบริษัทได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบเพื่อให้
เกิดการถ่วงดุล โดยสานักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็ นอิสระ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกากับดูแล
กิจการในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของบริษัท ตามกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) โดยสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แบบประเมินของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครอบคลุมการควบคุมภายใน 5 ส่วน
สาคัญ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ ในการดูแล
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริต รวมทัง้ มีการจัดทารายงานทางการเงินที่ถกู ต้องน่าเชื่อถือ
ปี 2562 บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PWC”) ใน
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดทาแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี แบบ Risk-Based Audit ของ
แผนการปฏิบตั ิงานบริษัท 3 ปี โดยในปี 2563 สานักตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบตั ิได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างไรก็ตามในรอบปี 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจาปี 2563
ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท ระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท มีความเหมาะสม และเพียงพอ
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11.2 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจได้ ในรอบปี ท่ผี ่านมา หากบริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้ สังเกตระบบการควบคุมภายใน ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญในการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง
ทั้งนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่มี
นัยสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด นอกจากนี ้ การทารายการระหว่างกันของบริษัทกั บบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นการทารายการระหว่างกันตามปกติธุรกิจทั่วไป มีความจาเป็ นสมเหตุสมผล และมีราคาเป็ นไป
ตามราคาตลาด ซึ่งกลุ่มธุรกิจได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
บริษัทมีการจัดทาแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินของสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารในการตอบแบบประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ ริหาร
ดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้
11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้จดั ตัง้ สานักตรวจสอบภายใน ซึ่งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรับการตรวจสอบภายใน
ให้มีความเป็ นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิชาญ อัศวรังสี เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษั ท เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รบั การ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ มีดงั นี ้
ชื่อ

นายวิชาญ อัศวรังสี

การศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทางาน

2553 – 2562

ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ซัมมิท แคปปิ ตอล ลีสซิ่ง จากัด

2562 - ปั จจุบนั ผูอ้ านวยการ สานักตรวจสอบภายใน
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
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หน้าที่ความรับผิดชอบ สอบทานควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูง ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีการป้องกันและ
รักษาดูแลทรัพย์สินที่ดี ความคุม้ ค่าของการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนร่วมกากับดูแลการปฏิบตั ิตาม นโยบายหลักเกณฑ์ แผนงาน
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
11.4 หน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนบริษัทในการกากับดูแลให้การ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลต่าง ๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อให้การดา
เนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่หวั หน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ไม่มี
การกระทาผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท.
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งที่เข้าทารายการระหว่างกันกับบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ข้อ 6
12.2

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีการคิดตามราคาตลาดหรือเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงกันตามสัญญาโดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจรายการระหว่างกันของบริษัทและ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการระหว่างกันในระหว่างปี ของแต่ละปี มีดงั นี ้
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

เบีย้ ประกันภัยรับ
ธุรกิจประกันชีวติ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

1,030.98

953.54

รายละเอียดรายการ

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จากัด
บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจประกันภัย

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

12.11
6.94
6.18
4.49
3.91
2.80
-

12.74
2.69
13.08
4.82
3.96
3.21
2.87

รายการที่เกิดจากการรับประกันชีวิต
จากนิติบคุ คล/บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่ง
ได้แก่ การรับประกันชีวิตแบบกลุ่มจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรรมการ หรือผู้
ถือหุน้ ร่วมกัน รวมถึงรับประกันชีวิต
จากกรรมการ ผูบ้ ริหาร กลุ่มผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ เป็ นต้น

บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

151.72
32.14
32.14

154.59
20.32
14.88

รายการที่เกิดจากการรับประกันภัยจาก
นิ ติ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยง โดยจ านวนเบี ย้
ประกันส่วนใหญ่มาจากการรับประกัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31.28
27.25
23.29
23.24
21.26
18.58
16.86
11.70
9.90
9.80
2.22
0.65

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท นา้ ตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จากัด
บริษัท แสงโสม จากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
บริษัท สุราบางยี่ขนั จากัด
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

582.52

23.52
17.17
3.58
13.34
19.58
20.47
11.69
11.38
10.42
11.37
2.97
0.11
574.77

บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท นารุง่ โรจน์ จากัด
บริษัท ป้อมเจริญ จากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

818.23
58.88
88.22
39.63
35.97
27.94
26.28

771.59
54.46
54.02
36.48
32.48
28.26
27.77

รายละเอียดรายการ
ประเภททรัพ ย์สิน และเบ็ ด เตล็ ด จาก
บริ ษั ทข นา ด ใ หญ่ ทั้ ง บริ ษั ทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท
จากัด ที่มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่รว่ มกัน

รายการที่ เ กิ ด จากการให้นิ ติ บุ ค คลที่
เกี่ ย วโยงเช่ า รถยนต์ต ามสั ญ ญาเช่ า
ด าเนิ นงาน ซึ่ งมี การเช่ ารถยนต์
หลากหลายประเภท เช่ น รถบรรทุ ก
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

23.87
21.92
21.42
21.33
21.20
19.47

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จากัด
บริษัท นากิจการ จากัด
บริษัท ป้อมกิจ จากัด
บริษัท ป้อมคลัง จากัด
บริษัท นาพลัง จากัด
บริษัท นาเมือง จากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

412.10

23.25
22.20
21.56
21.16
21.08
20.13
408.75

บริษัท นา้ ตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด
บริษัท นา้ ตาลทิพย์สโุ ขทัย จากัด
บริษัท แก้วกรุงไทย จากัด
รายได้เงินปั นผล

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

3.50
2.44
0.82
0.24

4.07
2.91
1.05
0.10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวน
เจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
Frasers Hospitality Trust

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือ
หน่วยลงทุนทางอ้อม
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุน
ทางอ้อม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

87.20
30.70

93.23
38.02

34.66
11.39

32.45
14.44

6.17
2.91
1.37

4.11
2.62
1.12

รายละเอียดรายการ
ส าหรั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า รถยนต์ น่ ั ง ส่ ว น
บุคคลสาหรับผูบ้ ริหาร/พนักงาน เป็ นต้น

รายการที่เกิดจากการให้บริษัทและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงเช่ารถยนต์แบบ
สัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
รายการที่เกิดจากการรับเงินปั นผลจาก
การลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรือตรา
สารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด(มหาชน) กรรมการร่วมกัน
รายได้จากการให้บริการอืน่
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบีย้ รับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน
เจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือ
หน่วยลงทุนทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุน
ทางอ้อม
กรรมการร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุน
ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

-

0.48

141.84
60.62
36.60
24.91
14.26

21.91
21.00
0.91
106.19
56.93
23.13
11.69
9.00

5.45
-

5.44
-

(7.86)
-

186.98
107.98

-

รายละเอียดรายการ

รายได้ท่เี กิดจากการให้บริการเป็ นที่
ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
รายการที่เกิดจากการรับดอกเบีย้ จาก
การลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรือตรา
สารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกิดจากกาไรจากการขายเงิน
ลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรือตราสาร
ทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

85.75
16.21
0.43

132

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

Frasers Hospitality Trust
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
รายได้อื่น
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

(8.84)
0.98

0.15
(0.85)
(3.96)
(18.73)

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

38.68
38.68

28.65
28.65

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

148.40
23.54
22.16
17.44
13.75
12.52
12.30
9.15
7.79
7.60
6.30
5.19

(89.38)
16.07
14.51
3.52
10.35
5.51
3.43
4.64
2.57
-229.39
5.18

ค่าสินไหมทดแทน
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จากัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จากัด
บริษัท โออิชิ ราเมน จากัด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายละเอียดรายการ

รายการที่เกิดขึน้ จากการให้บริการเช่า
พืน้ ที่ ค่าปรับจากสัญญาเช่าดาเนินงาน
และอื่นๆ

รายการที่เกิดจากการบันทึกสารองค่า
สิ น ไหมทดแทนที่ เ กิ ด ขึ ้น จากความ
เสียหายของบริษัทผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด
บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด

กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารสาคัญของ
บริษัทย่อย
กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารสาคัญของ
บริษัทย่อย

บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด
ต้นทุนทางการเงิน
The Southeast Group International Limited

กรรมการร่วมกัน (เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
จนถึงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2561)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
บริษัท สยามประชาคาร จากัด
บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

2.80
2.09
1.01
0.76
4.00

4.74
- 8.01
11.23
2.03
64.24

405.13
405.13

481.01
469.03

-

11.98

90.23
90.23

111.91
111.91

22.57
17.95
4.62

47.88
27.44
19.82
0.62

รายละเอียดรายการ

รายการที่เกิดจากค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ให้กบั ที่นาส่งเบีย้ ประกันวินาศภัย

ค่าธรรมเนียมสาหรับการคา้ ประกัน
กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน
มี ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแก่บริษั ทที่
เกี่ยวข้องกัน เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็ นต้น
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
บริษัท วัน แบงค็อก จากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
Frasers Property Australia Pty Limited
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท ป้อมเจริญ จากัด

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

206.27
54.66
33.03
9.53
4.20
0.42
0.36
0.28
0.24
0.24
0.10
0.08
(4.45)
107.58

321.06
70.94
26.82
15.64
4.84
14.80
0.40
0.58
0.11
(4.21)
191.14

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

81.38
10.26
7.91
4.03
3.46
2.27

78.36
12.41
7.30
3.50
3.06
2.44

รายละเอียดรายการ

ยอดคงเหลือของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
จากการรับ ประกั น ชี วิ ต และประกั น
วิ นา ศ ภั ย จากบุ ค คลและบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
ดาเนินงานที่เกิดจากการให้เช่ารถยนต์
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัท นา้ ตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด
บริษัท นา้ ตาลทิพย์สโุ ขทัย จากัด
บริษัท แก้วกรุงไทย จากัด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน
เจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
Frasers Hospitality Trust
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้
บริษัท บิก๊ ซี เซอร์วิสเซส จากัด

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

53.45

49.64

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

21.60
13.16
4.30
4.14

24.86
16.24
5.85
2.77

6,433.71
1,887.36
1,345.17
1,328.27
725.42

5,668.73
1,901.72
872.54
1,052.89
567.80

503.53

626.54

403.60
188.94
51.42

379.90
189.61
69.21

-

8.52

14.41
14.41

-

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุน
ทางอ้อม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือ
หน่วยลงทุนทางอ้อม
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วมค้า

รายละเอียดรายการ

ยอดคงเหลือของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
การเงินที่เกิดจากการให้เช่ารถยนต์แก่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ย อ ด ค ง เ ห ลื อ ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
หลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นบริษัทเกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อยมีการให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัทร่วม

136

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อื่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้
บริษัท อาคเนย์รว่ มทุน จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
บริษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้นท์
จากัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

38.65
17.68
8.33
4.61
2.01
1.81

61.23
18.86
5.93
4.97
2.01
0.10

4.21

0.36
29.01

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

144.92
17.35
12.30
9.10
8.67
5.43
5.17

624.04
1.74
2.99
23.13
7.92
1.46
2.86

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

4.05
3.85
2.81

16.98
7.73
7.47

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุน
ทางอ้อม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

รายละเอียดรายการ

ยอดคงเหลือจากการให้บริการเช่าพืน้ ที่
ค่าปรับจากสัญญาเช่าดาเนินงาน
ดอกเบีย้ ค้างรับจากการลงทุน และอื่นๆ
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลื อ ของส ารองค่ า สิ น ไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ซึ่ ง เกิ ด จากการรั บ ประกั น ชี วิ ต และ
ประกันวินาศภัยจากบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
หนีส้ นิ อื่น
บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด
The Southeast Group International Limited
บริษัท สยามประชาคาร จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารสาคัญของ
บริษัทย่อย
กรรมการร่วมกัน (เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
จนถึงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2561)
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

2.09
1.02
0.21
72.87

1.20
485.39
7.70
57.47

101.81
49.40

91.65
64.20

42.59

17.96

9.82

8.82
0.67

รายละเอียดรายการ

ยอดคงเหลือจากค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงานและค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัทเป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป คานึงถึงผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายและอ้างอิงกับราคาตลาดในลักษณะเดียวกันกับรายการระหว่างกันของ
บริษัทและบริษัทในเครือ ในรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
และบริษัทในกลุ่ม มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คานึงถึงผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายและอ้างอิงกับราคาตลาดในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในลักษณะเดียวกั น ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ค่สู ญ
ั ญาอักฝ่ ายมี
สถานะเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis)
มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อยนัน้ บริษั ทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ทัง้ นี ้ ผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีท่ีกฎหมายกาหนดให้รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้นต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการทารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ก่อนนาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
(แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการทารายการนัน้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
(ก)

การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ ีเงือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้โดยไม่ตอ้ งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/
หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทารายการดังกล่าวมีการกาหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม
ทัง้ นี ้ บริษัท จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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(ข)

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่ อ ไป ทั้ง นี ้ ให้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมทั้ง ข้อ บัง คับ ประกาศ และค าสั่ง ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการ ทา
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
อาจจะเกิดขึน้ บริษัทจะแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวเพื่ อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยที่ผทู้ ่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทา
รายการดังกล่าว เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็ นสาคัญ ทั้งนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ ยวโยงกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาเนินการตามธุรกิจปกติ
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทารายการ
กับบุคคลภายนอก
โดยการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท จะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ
บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และงบกระแสเงินสด ที่นาเสนอใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม
รายได้จากธุรกิจหลักรวม
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

ปี 2563
22,598
550
151

ปี 2562

ปี 2561
22,359
1,206
598

28,143
1,229
450

รวมรายได้
ต้นทุนทางตรง
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอื่น

23,299
(19,423)
(2,336)
(609)

24,163
(20,690)
(2,430)
(670)

29,822
(25,081)
(2,580)
(711)

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(22,368)
931
(192)

(23,790)
373
(97)

(28,372)
1,450
(427)

739

276

1,023

กาไรสุทธิสาหรับงวด

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

92,562
78,693
13,869

91,782
76,381
15,401

87,510
74,375
13,135

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

92,562

91,782

87,510
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

ปี 2563
4.98

ปี 2562
2.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.79

0.34

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรากาไรสุทธิ

5.74
0.96
3.13

4.99
0.97
1.25

14.69

12.20

3.08

1.81

อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้นต่อ
ยอดขาย
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้

ปี 2561
7.76 กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษทั
ใหญ่ / รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี่ย
1.29 กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษทั
ใหญ่ / รวมสินทรัพย์เฉลี่ย
5.78 รวมหนีส้ ิน / รวมส่วนของบริษัทใหญ่
0.97 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนีส้ ิน
3.48 กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริษทั
ใหญ่ / รวมรายได้
14.61 กาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้น / รวม
รายได้
3.92 กาไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงิน
ได้ / ต้นทุนทางการเงิน

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิ ดเผยงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว ผ่านระบบเปิ ดเผย
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (“TGH”)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สรุ ปเหตุกำรณ์สำคัญในรอบปี 2563
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สัญญาเช่า ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง มี
ดังนี ้

ผลกระทบของส่วนของผู้ถอื หุ้นจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) เนือ่ งจาก
การถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
การจัดประเภทเครือ่ งมือทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้ท่เี กีย่ วข้อง
การถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาเช่า - สุทธิภาษี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

องค์ประกอบอื่ น
กาไรสะสม
ของส่วนของผู้ถอื หุ้น
5,915
(16,897)

305
(13)
103
(81)
6,229

(297)
10
18
45
(17,121)

• บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จากัด (RDD) บริษัทย่อยที่ TGH ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทาการ
เข้าซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุน้ สามัญทัง้ หมดของ บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
(INSURE) เพื่อดาเนินการตามแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) จากกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของ TGH มีการถือหุน้ ในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน
โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 RDD ได้รบั หุน้ ของ INSURE จากการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีสมบูรณ์แล้วเป็ น
จานวน 7,506,358 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 75.06 โดยบริษัทได้ชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้กบั ผูแ้ สดงเจตนาขายเป็ น
จานวนเงินทัง้ หมด 262.72 ล้านบาท หรือ 35 บาทต่อหุน้
รายการดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเนื่องจากบริษัทและ INSURE อยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุด
โดยกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดียวกันทัง้ ก่อนและหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมด
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

• เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทได้ถกู ปรับ โดยครอบครัวสิรวิ ฒ
ั นภักดีได้ขายหุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้
จานวน 562,207,942 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.75 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทให้แก่บริษัท ผลมั่นคง
ธุรกิจ จากัด และบริษัท อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวสิริวัฒนภักดี โดยการปรับ
โครงสร้า งการถื อ หุ้น ข้า งต้น ไม่ มี ผลกระทบต่ อ อ านาจการควบคุม บริษั ท นโยบายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โครงสร้า งของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
• มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษั ท เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาเนินงานรอบ 11 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 451.26 ล้านบาท
โดยกาหนดให้วนั ที่ 26 มกราคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) และวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2564 เป็ นวันที่จ่ายเงินปั นผล
ภำพรวมอุตสำหกรรม ปี 2563
อุตสำหกรรมประกันชีวิต
ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิต (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย) ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา มีเบีย้ ประกันรับรวม 600,206 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 และมีเบีย้ ประกันภัยรับรายใหม่ 158,238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2562 โดยที่อาคเนย์
ประกันชีวิตมีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 8,345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2562 และมีเบีย้ ประกันรับรายใหม่ 5,057 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 7.6 จากปี 2562 ทั้งนีอ้ าคเนย์ประกันชีวิต มีส่วนแบ่งการตลาดเบีย้ ประกันภัยรับรายใหม่ ร้อยละ 3 อยู่ในลาดับที่ 9 ของ
อุตสาหกรรม ซึ่งปรับตัวสูงขึน้ กว่าปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดของเบีย้ ประกันภัยรับรายใหม่ อยู่ในลาดับที่ 11
อุตสำหกรรมประกันภัย
ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย (ที่มา: สานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัย) ในรอบปี 2563 มีเบีย้
ประกันภัยรับโดยตรงรวม 254,377 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 3.9 จากปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ การอุปโภคและการลงทุนของภาครัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ทาให้ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.17 โดยเฉพาะในกลุ่มประกันสุขภาพที่มีเบีย้ ประกันภัยรับเติบโตถึงร้อยละ 45.94 โดยที่อาคเนย์ประกันภัย
มีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงรวม 10,495 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 และมีส่วนแบ่งการตลาดของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงอยู่ท่รี อ้ ย
ละ 4.1 อยู่ในลาดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม ซึ่งปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2562 ที่ผ่านมา ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ลี าดับ 8
อุตสำหกรรมรถยนต์
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ยอดขายรถยนต์ตลอดปี 2563 ลดลงกว่า
ร้อยละ 20 โดยรถยนต์น่ งั มีการหดตัวของยอดขายสูงถึงร้อยละ 31 และรถเพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 15 (ที่มา: ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา) ถึงแม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์จะได้รบั ผลกระทบอย่างมากในปี 2563 ที่ผ่านมา แต่อาคเนย์แคปปิ ตอล ยังคง
ครองความเป็ นผูน้ าในตลาดรถเช่าองค์กร เป็ นอันดับ 1 โดยมีรถให้เช่า ณ สิน้ ปี 2563 จานวนกว่า 22,000 คัน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ผลประกอบกำรสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากธุรกิจหลักรวม
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ต้นทุนทางตรง
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ สาหรับงวด
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานต่อรายได้ - OPEX Ratio
อัตรากาไรสุทธิ - Net Profit Margin
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)

ปี 2563
22,598
550
151
23,299
(19,423)
(2,336)
(609)
(22,368)
931
(192)
739
10.03%
3.17%
0.97

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2562 % เปลีย่ นแปลง
22,359
1.07%
1,206
(54.39%)
598
(74.75%)
24,163
(3.58%)
(20,690)
(6.12%)
(2,430)
(3.87%)
(670)
(9.10%)
(23,790)
(5.98%)
373
149.60%
(97)
97.94%
276
167.75%
10.06%
(0.03%)
1.14%
2.03%
0.40
142.50%

กำไรสุทธิ
กาไรสุทธิสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ จานวน 463 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา
จากกาไรจากธุรกิจประกันชีวิต 724 ล้านบาท ธุรกิจประกันภัย 195 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจการเงินมีขาดทุน 162 ล้านบาท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

รำยได้
รำยได้แยกตำมกลุ่มธุรกิจ

รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต ลดลง 1,131 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากปี ท่ีผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของกาไรจากการขายเงินลงทุน เนื่องจากสภาวะตลาดทุนที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการ
ปรับตัวลดลงของ SET INDEX ตลอดปี 2563 จาก 1,579 จุด ณ สิน้ ปี 2562 เป็ น 1,449 จุด ณ สิน้ ปี 2563
รายได้จากธุรกิจประกันภัย ลดลงจานวน 214 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562 ซึ่งมาจากการลดลงของเบีย้
ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สทุ ธิ จานวน 1,032 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของการประกันภัย
รถยนต์เพิ่มขึน้ ในปี 2563 ประกอบกับมีการลดลงของรายได้จากเงินลงทุนจานวน 196 ล้านบาท เนื่องจากภาวะตลาดหุน้ ที่ต กลง
อย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อเพิ่มขึน้ และการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ดีขึน้ ใน
ระหว่างปี ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากค่าบาเหน็จรับจากการประกันภัยต่อเพิ่มขึน้ ประมาณ 1,070 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการเงิน เพิ่มขึน้ จานวน 629 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายรถยนต์ท่ีหมดสัญญาเช่า
เพิ่มขึน้ จานวน 408 ล้าน เนื่องจากมีการขายรถยนต์มือสองได้เพิ่มขึน้ กว่า 1,200 คันจากปี ท่ีผ่านมา และมีรายได้จากการให้เช่ารถ
องค์กรเพิ่มขึน้ 195 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าเพิ่มกว่าปี ท่ผี ่านมาประมาณ 760 คัน
ต้นทุนทำงตรง
ต้นทุนทางตรงสาหรับปี 2563 ลดลงจานวน 1,267 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6 มีผลมาจากการลดลงของต้นทุนการ
ได้มาของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประมาณ 575 ล้านบาท และ 458 ล้านบาท ตามลาดับ และการบริหารจัดการสินไหม
ทดแทนที่ดีขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยรถยนต์ โดยมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลงอย่างมากถึง 789 ล้านบาท ทัง้ นีต้ น้ ทุนทางตรง
จากธุรกิจให้เช่ารถยนต์ สูงขึน้ จานวน 343 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคา และค่าซ่อมบารุ งรถยนต์ท่ีสูงขึน้ จากจานวน
รถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึน้ และต้นทุนขายรถยนต์มือสองเพิ่มขึน้ 503 ล้านบาท จากจานวนรถยนต์ท่ขี ายได้เพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีบ้ ริษัท
มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงประมาณ 60 ล้านบาท
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานลดลงจานวน 94 ล้านบาท จากการควบคุมค่าใช้จา่ ยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทา
ให้บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวกับการเดินทางให้ลดลงได้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
% เปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์ลงทุน (รวมเงินสด)
62,668
61,902
1.24%
สินทรัพย์อน่ื ๆ
29,894
29,880
0.05%
รวมสิ นทรัพย์
92,562
91,782
0.85%
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
54,656
52,534
4.04%
หนี้สนิ อืน่ ๆ
24,037
23,847
0.80%
รวมหนี้ สิน
78,693
76,381
3.03%
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
13,869
15,401
(9.95%)
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุน้
92,562
91,782
0.85%
สินทรัพย์
• สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ 766 ล้านบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.2 จาก 61,902 ล้าน
บาท เป็ น 62,668 ล้านบาท
สินทรัพย์ลงทุนรวมเพิม่ สูงขึน้
ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจ
ประกันชีวติ โดยที่ในระหว่างปี บริษัท มีการปรับพอร์ตเงินลงทุน โดยเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนจากตราสารทุน มาเป็ นตราสารหนีม้ ากขึน้ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงของเงินลงทุนให้เหมาะสม ในสภาวะตลาดทุนที่มีความผันผวน
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
เงินให้กยู้ ืม ลดลงเนื่องจากได้รบั ชาระคืนเงินกูย้ ืม โดยที่บริษัทไม่ได้มีการ
ขยายการให้สินเชื่อในระหว่างปี มากนัก
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

หนีส้ ิน
• หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ 2,312 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 จาก 76,381 ล้านบาท เป็ น 78,692 ล้านบาท
หนีส้ ินที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากหนีส้ ินสัญญาประกันชีวิต ที่เพิ่มสูงขึน้ จาก
เงินสารองเบีย้ ประกันชีวิต
หนีส้ ินสัญญาประกันภัยลดลงจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายของค่า
สินไหมเบ็ดเตล็ดขนาดใหญ่เมื่อสิน้ ปี 2563
เงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้ เป็ นเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
• ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ TGH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 13,870 ล้านบาท และ 15,402
ล้านบาท ตามลาดับ การลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จานวน 2,374 ล้านบาท ทัง้ นีก้ าไรสะสมเพิ่มขึน้ จากกาไรสุทธิสาหรับปี จานวน 739 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

- นายอภิชยั บุญธีรวร (นายอภิชยั บุญธีรวร)
กรรมการ
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทัง้ ของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ จัดทา
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้นายฐากร ปิ ยะพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ นายฐากร ปิ ยะพันธ์
กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

.

.

2. นายอภิชยั บุญธีรวร

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

.

.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.

.

ผูร้ บั มอบอานาจ
นายฐากร ปิ ยะพันธ์
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
อายุ 76 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ BJC/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
29 มิถนุ ายน 2561 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• กิจการทีไ
2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จากัด
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรช่นั จากัด
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ ส์ (2519) จากัด
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ ลิมิเต็ด
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
2549 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท สิรวิ นา จากัด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

2549 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จากัด
2549 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จากัด
2548 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จากัด
2546 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
2515 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรช่นั จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท สุราบางยี่ขนั จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุโณทัย จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ชา้ ง จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท นา้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ InterBev Investment Limited
ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จากัด
• กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี- *
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี *
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- คู่สมรสคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี (รองประธานกรรมการ)
- บิดาของ นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ (กรรมการ) และ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี (กรรมการ)
- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ (กรรมการ)
*ถือหุน้ ในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จากัด ซึ่งถือหุน้ บริษัท 338,444,024 หุน้ (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งถือหุน้ ใน
บริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
อายุ 77 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ BJC/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียน
29 มิถนุ ายน 2561
รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2563 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซซี ี บริหารธุรกิจ จากัด
2560 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
2560 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ทีซซี ี โฮลดิง้ ส์ (2519) จากัด
2557 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ ลิมิเต็ด
2556 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2549 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท สิรวิ นา จากัด
2549 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จากัด
2549 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จากัด
2548 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซซี ี แลนด์ จากัด
2547 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จากัด
2546 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
2515 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซซี ี คอร์ปอเรชั่น จากัด
2537 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จากัด
2541 -ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จากัด
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

2541 -ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จากัด
2529 -ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ชา้ ง จากัด
2559 -ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท นา้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
2534 -ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จากัด
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่ องฟูอนันต์ จากัด
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ International Beverage Holding Limited
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ International Beverage (UK) Holding Limited
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ International Beverage (China) Holding Limited
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited
ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
ปั จจุบนั
กรรมการ ศิรริ าชมูลนิธิ
ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ปั จจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล
•
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี- *
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี *
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- คู่สมรสนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี (ประธานกรรมการ)
- มารดาของ นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ (กรรมการ)
- มารดาของ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี (กรรมการ)
- มารดาคู่สมรสของ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ (กรรมการ)
*ถือหุน้ ในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จากัด ซึ่งถือหุน้ บริษัท 338,444,024 หุน้ (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งถือหุน้ ในบริษัท
236,126,778 (ร้อยละ 31.40)
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน, University of Pittsburgh
- ปริญญาโท การเงิน, WVA University
- ปริญญาตรีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 3/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
11 กรกฎาคม 2561
รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ (มหาชน)
2561-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
• กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษท
ั -ไม่มีการถือหุน้ ในบริษทั
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของคู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
อายุ 45 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
11 กรกฎาคม 2561
กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2562
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
มิถนุ ายน 2563-ปั จจุบนั
กรรมการอิสะ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนเิ วนเจอร์ จากัด (มหาชน)
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียน
มกราคม 2551 – ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
มิถนุ ายน 2561 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จากัด
ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั
ผูบ้ ริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็ นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
เมษายน 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
มีนาคม 2556 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั
กรรการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
กันยายน 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จากัด
มกราคม 2551– ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
มกราคม 2551– ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
มกราคม 2551– ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จากัด
กันยายน 2546 – ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิส้ ์ ลิมิเต็ด
ปั จจุบนั
กรรมการ กลุ่มบริษัททีซซี ี
• กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- บุตรของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(รองประธานกรรมการ)
- พี่นอ้ งของ นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ (กรรมการ)
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

นางกุลภัทรา สิโรดม
อายุ 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน University of Pittsburgh, U.S.A.
- ปริญญาโท การเงิน West Virginia University, U.S.A.
- ปริญญาตรีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program 29/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
9 สิงหาคม 2562
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561
กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
2537 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด (มหาชน
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ เหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั
• กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษท
ั -ไม่มีการถือหุน้ ในบริษทั
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของคู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
อายุ 74 ปี
คุณวุฒิการศึกษา การอบรม
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program รุน่ ที่ 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุน่ ที่ 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
30 มกราคม 2563-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สนิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง -ไม่มีคู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี•
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน

•

11 กรกฎาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
30 มกราคม 2563
2560 – ปั จจุบนั
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
• กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษท
ั -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีพลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
อายุ 67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

-

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุน่ ที่ 7 (นิดา้ )
หลักสูตรบริหารงานตารวจชัน้ สูง รุน่ ที่ 16
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุน่ ที่ 6 สานักงานอัยการสูงสุด
ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุน่ ที่ 45)
ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญานิติศาสตร์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุน่ ที่ 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ ที่ 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
11 กรกฎาคม 2561
กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• กิจการทีไ
2556-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท วัน พาวเวอร์ จากัด
• กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษท
ั -ไม่มีการถือหุน้ ในบริษทั
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของคู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีนายโชติพัฒน์ พีชานนท์
อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 155/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียน
29 มิถนุ ายน 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562-ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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•

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554- ปัจจุบนั
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2536 – ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท โปรการาจ จากัด
กรรมการ บริษัท ฌาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล จากัด
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียติก๊ เฮาส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์รว่ มทุน จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท สวนศิลป์ พัฒนา 1 จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท โอเอชซีเอชโอ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
กรรมการ บริษัท บิก๊ ซี เซอร์วิสเซส จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
กรรมการ บริษัท ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
กรรมการ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จากัด
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง้ จากัด
•
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
- คู่สมรสของ นางอาทินนั ท์ พีชานนท์ กรรมการ
- คู่สมรสของบุตรของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี (ประธานกรรมการ) และ
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี (รองประธานกรรมการ)
นางอาทินันท์ พีชานนท์
อายุ 48 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 3/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ ที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียน
29 มิถนุ ายน 2561
กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561
กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2537-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด
2537-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท โปรการาจ จากัด
2550-ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
2555-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
2556-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอเชียติก๊ เฮาส์ จากัด
2557-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
2557-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ทีซซี ี พริวิเลจ การ์ด จากัด
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จากัด
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จากัด
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เพิม่ ทรัพย์สิริ 3 จากัด
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เพิม่ ทรัพย์สิริ 5 จากัด
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท สวนศิลป์ พัฒนา 1 จากัด
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท โอเอชซีเอชโอ จากัด
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จากัด
2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
2563-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ทวีพฒ
ั นทรัพย์ จากัด
•
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
- บุตรของ นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี (ประธานกรรมการ) และ คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ และผู้บริหาร
(รองประธานกรรมการ)
- คู่สมรสของ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ (กรรมการ)
- พี่นอ้ งของ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี (กรรมการ)
นายสมชัย สัจจพงษ์
อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาเอก Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 3 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวุฒิบตั รการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรกากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 75/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ -ไม่ม-ี
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เอสโซฟิ น จากัด
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โปรการาจ จากัด
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จากัด
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์มนั นี่ จากัด
2563 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์มนั นี่ รีเทล จากัด
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี•

นายอภิชัย บุญธีรวร
อายุ 66 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาลัยวิชินตัน
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ ที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุน่ ที่ 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ ที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียน
29 มิถนุ ายน 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
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2557-ปัจจุบนั

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบนั
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท โปรการาจ จากัด
2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติง้ จากัด
2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
2563-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด
2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จากัด
2557-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
2556-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอเชียติก๊ ส์เฮาส์ จากัด
2554-ปัจจุบนั
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ บริษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
2552-ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหาร ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ที่ดารงตาแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (1)
นางสาวรุง้ ทอง จินตมาลากิจ
นางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

หมายเหตุ

(1)

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 วัน ที่ 30 ตุล าคม 2563 มีมติ แ ต่ งตั้งนายฐากร ปิ ยะพัน ธ์ ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

นายฐากร ปิ ยะพันธ์
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1 พฤศจิกายน 2563

- Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 17 (ปี 2556)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปั จจุบัน
•
บริษัทจดทะเบียน
1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
5 พฤศจิกายน 2563-ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
5 พฤศจิกายน 2563-ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
5 พฤศจิกายน 2563-ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
1 ธันวาคม 2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
1 ธันวาคม 2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด
•
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี165
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นางสาวรุ้งทอง จินตนมาลากิจ
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายกลยุทธ์และทรานฟอร์เมชั่น
ตุลาคม 2562

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Carolina
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
ตุลาคม 2562–ปั จจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายกลยุทธ์และทรานฟอร์เมชั่น
พฤษภาคม 2561 – มิถนุ ายน 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Luxasia (Siam) Company Limited
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีนางสาวอรวรรณ วรปั ญญา
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรกฎาคม 2561

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Campbell University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
กุมภาพันธ์ 2563-ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2561-กันยายน 2562
รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จากัด
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
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นายไตรรงค์ บุตรากาศ
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรกฎาคม 2561

- ปริญญาโท Finance, International University, Japan
- ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
มิถนุ ายน 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
2558–ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โฟร์สปูน จากัด
2560–ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เจ็นเทิล แอนด์ เนเชอรัล จากัด
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นางสาวฟ้ า มหะนาวานนท์
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 46 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
กรกฎาคม 2561

- ปริญญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี BBA (Accounting) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
2552-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอเชียติก๊ ส์เฮาส์ จากัด
2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส โซฟิ น จากัด
2560-ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2559 – 2560
CFO บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

3. เลขานุการบริษทั
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตัง้ นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ดารงตาแหน่งแลขา
นุการบริษัท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวชวันธร ม่วงมี ดารง
ตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
โดยเลขานุการ บริษัทที่คณะกรรมการแต่งตัง้ เป็ นผูท้ ่ีคณะกรรมการเห็นสมควรว่ามีคณ
ุ สมบัติ มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม โดยมีการกาหนดคุณสมบัติ และอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี ้
1) ให้ข้อ มูลและค าแนะน าเบื อ้ งต้น แก่ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ข้อ ก าหนด
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกาหนด
กฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของบริษัท และของคู่
สมรส หรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบคุ คลที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร คู่สมรสหรือ
ผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผู้ บริหารดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็ นรายไตรมาส
4) ติดตามและดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
5) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) ทะเบียนผูถ้ ือหุน้
(ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
(ง) หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(จ) รายงานประจาปี ของบริษัท
6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็ นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร พ ร้อมทั้งจัดส่งสาเนา
ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงานนัน้
7) สร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ รวมทัง้ ผลักดันให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดาเนินการอื่น ใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนด และ/หรือตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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นางสาวชวันธร ม่วงมี
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 39 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

ผูอ้ านวยการสานักเลขานุการบริษัท
สิงหาคม 2563

- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advances for Corporate Secretaries Program ปี 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP 72/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่ ที่ 28 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
มิถนุ ายน 2562–กรกฎาคม 2563
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2558 – 2562
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเลขานุการองค์กร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2552 – 2558
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายเลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เจพี จากัด
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

4. ผู้ควบคุมการทาบัญชีของบริษทั
นางพชร อัมพรไพศาลกิจ
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 38 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
มีนาคม 2562

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
กรกฎาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชาร์ป โซล่าร์ โซลูช่นั เอเชีย จากัด
เมษายน 2559–มิถนุ ายน 2561
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชี บริษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
ตุลาคม 2558–มีนาคม 2559
ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายบัญชี บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ จากัด (สาขาประเทศไทย)
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการในบริษัทและบริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายชื่อกรรมการ
นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นางอาทินนั ท์ พีชานนท์
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชยั บุญธีรวร
นายสนิท วรปั ญญา
นางกิตติยา โตธนะเกษม
นายฐากร ปิ ยะพันธ์
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นายอานนท์ ชนไมตรี
นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์
นางภฤตยา สัจจศิลา
นายธัชพล โปษยานนท์
นายสุชาติ เดชอิทธิรตั น์
นายปนายุ ศิรกิ ระจ่างศรี

TGH
X
O
O
//
//
//
/
/
/
/
//
//

SELIC

SEIC

TIC

SECAP

O
//
O

O
//
O

O
//
O

/
/
/

/
/
/

/
/
X

IV
X
//
IV
/

IV
X
//
IV
/

IV
X
IV
/
//
//
IV
//
/
/
/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
O = รองประธานกรรมการ / = กรรมการอิสระ
// = กรรมการ
IV = กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร V = กรรมการตรวจสอบ
///= ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลและปฏิบตั ิงาน

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลและปฏิบัติงาน
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ได้มีมติแต่งตัง้ นายวิชาญ อัศวรังสี เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่
ทัง้ นี ้ การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ
ุ สมบัติขอผูด้ ารงหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี ้
นายวิชาญ อัศวรังสี
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม

ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
กันยายน 2562

- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
2562-ปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการ สานักตรวจสอบภายใน บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
2553–2562
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท ซัมมิท แคปปิ ตอล ลิสซิ่ง จากัด
กิจการทีเ่ ข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีการถือหุน้ สามัญในบริษัท
ของตนเอง -ไม่มี(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี2. หัวหน้างานงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อสนับสนุนบริษัทในการกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ
สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับ ดูแล เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีการกระทาผิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ของ ก.ล.ต และตลท. (ข้อมูลประวัติหัวหน้างานกากับดูและการปฏิบัติงานปรากฎตาม
เอกสารแนบ 1)
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
กลุ่มบริษัทได้จดั ให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกทุก 3 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินราคาครัง้ ล่าสุด
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกาหนด ผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระภายนอกใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ซึ่งมีลกั ษณะทั่วไปอันพึงจะมีขอ้ มูลราคาซือ้ ขายเปรียบเทียบ
จากทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และใช้วิธีมลู ค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ สาหรับอาคารซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะเพื่อประกอบธุรกิจกลุ่ม
บริษัท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สทุ ธิจากภาษีเงินได้ถกู บันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาในส่วนที่เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ท่วั ไป สรุปได้ดงั นี ้

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

(ข) สานักงานใหญ่
ที่ดิน
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)

อาคาร
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่อข้อสมมติฐานเปลี่ยน

2563

2562

3,188 – 650,000

3,188 – 650,000

มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึน้
(วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)

800 - 8,000

800 - 8,000

มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึน้
(วิธีมลู ค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ
หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)

2,000,000

2,000,000

2563

2562

มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึน้
(วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)
ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่อข้อสมมติฐานเปลี่ยน

26,373

26,373

มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึน้
(วิธีมลู ค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ
หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด)

มูล ค่า ยุต ิธ รรมดัง กล่า วเป็ น มูล ค่า ยุต ิธ รรมของที ่ด ิน และอาคารที ่ม ีก ารประเมิน ราคาครั ง้ ล่า สุด ในปี 2563 สุท ธิด ว้ ย
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่คานวณถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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เอกสารแนบ 5

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

▪
▪
▪
▪
▪

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 5

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบตั ิอยู่ในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีท่ีสดุ ในการจัดทา
รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่เป็ นอิสระ จึง
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ีผ่านมาที่เป็ นจริง โปร่งใส่ และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีและดารงไว้ซ่งึ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กากับดูแลที่เ หมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพื่อให้ม่ ันใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็ นผูด้ ูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็น ว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเพียงพอเหมาะสม และสามารถให้
ความเชื่อมั่น อย่า งมีเหตุผลต่อ ความเชื่ อถือ ได้ของงบการเงินของบริษัท และงบการเงิน รวมของบริษัท และบริษัท ย่อ ยสาหรับ ปี บ ัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

( นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี )
ประธานกรรมการ

( นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ )
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
นางกุลภัทรา สิโรดม เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยมี นายวิชาญ อัศวรังสี ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสาคัญกับการ
กาหนดโครงสร้างและกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี การประชุมทั้ง สิ น้ 7 ครั้ง โดยมี ว าระการประชุมร่ว มกัน ระหว่ างคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเสนอข้อมูลที่มีสาระสาคัญจากการตรวจสอบงบการเงิน การให้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ โดยผลจากการประชุมในแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
ทุกครัง้ สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดงั นี ้
1.
การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รายไตรมาส และประจาปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชี และการประมาณการทางบัญชีท่ี
สาคัญ คาอธิบาย การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของ
ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็ นประโยชน์กับผูใ้ ช้งบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้สอบ
ทาน และตรวจสอบแล้ว ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
2.
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการควบคุมภายในร่วมกับผู้
ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยเห็นว่าบริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม มีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็ นของผู้สอบบัญ ชีท่ี รายงานว่าไม่พ บประเด็น ปั ญ หาหรื อ ข้อ บกพร่อ งที่เ ป็ น สาระสาคัญ ซึ่งมี ผลกระทบต่ องบการเงิน ของบริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมกับผูบ้ ริหารเพื่อติดตามผล
การแก้ไขป้องกันเพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
ส่วนการกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี การปฏิบตั ิงานตาม
แผน ผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจาปี ของบริษัทย่อย การปฏิบตั ิตาม
นโยบาย ระเบี ย บบริษัท ที่ กาหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึ ง การใช้ท รัพ ยากรอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ การดูแ ลทรัพย์สิน การป้ อ งกัน และลด
ข้อผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต เพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท
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3.
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทาน กากับดูแลและได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระสาคัญ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่า ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สมเหตุผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยได้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การกากับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.
การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกากับ
ดูแล และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้การกากับดูแล ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้
ถือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายว่าบริษัท ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
5.
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ ความอิสระ และค่าสอบบัญชีท่สี มเหตุสมผล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทขออนุมตั ิท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 โดยผูถ้ ือหุน้ มีมติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยนาย
โชคชัย งามวุฒิกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827
และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ค วามสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระโดยใช้ความรู ค้ วามสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ การให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มี
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
(นางกุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ดารงตาแหน่งกรรมการ และมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งโดยมีนางสาวชวันธร ม่วงมี ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิน้ 3 ครัง้ และได้รายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทัง้ นีส้ รุปสาระสาคัญที่ได้ปฏิบตั ิในปี 2563 ดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์และกฎบัตร
• ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การพัฒนากรรมการ
• จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อสะท้อนภาพของการปฏิบต
ั ิหน้าที่ของกรรมการได้อย่าง เหมาะสมและเพียงพอ
• นาเสนอแผนการอบรมกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 เพื่อการพัฒนาส่งเสริมความสามารถและประสบการณ์ให้กบ
ั กรรมการ
การสรรหา
• คัดเลือกและเสนอชื่อ กรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมจานวนกรรมการบริษัทจาก 12 คนเป็ น 16 คน โดยทาการสรรหาและพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการโดย
เสนอชื่อ (1) นายฐากร ปิ ยะพันธ์ (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (3) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ และ (4) นายวัชรา ตันตริยานนท์ และ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อนายฐากร ปิ ยะพันธ์ ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้
การพิจารณาค่าตอบแทน
• นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมผูถ
้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ อย่างเต็มความสามารถ และเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท และผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจานวน 4 ท่าน โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็ นประธาน
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นางกุลภัทรา สิโรดม และนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็ นกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
โดยมีนางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผูจ้ ดั การ สานักเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 มีการ
ประชุมรวมทั้งสิน้ 2 ครัง้ โดยได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี ้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญที่ได้
ปฏิบตั ิในปี 2563 ดังต่อไปนี ้
•

เห็นชอบแนวทางการดาเนินงานในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ CGR Checklist ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) โดย
ได้ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ
CGR Checklist

•

รับทราบหลักเกณฑ์ AGM Checklist จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และเห็นชอบให้บริษัทดาเนินการเพื่อให้ไปตามหลักเกณฑ์
ของ AGM Checklist และได้ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

•

พิจารณาทบทวนนโนบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท และนโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทมีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในนามของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
จึงได้แต่งตัง้ บุคคลผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ เป็ นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 3 คน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้
1. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ รวมไปถึงกาหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับการ
ดาเนินธุรกิจให้เหมาะสม
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกากับดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายที่กาหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กาหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และ
กากับกิจการทราบในสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
5. พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ กลั่นกรองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
6. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รบั มอบหมาย
ในปี 2563 นี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยมีเนือ้ หาที่สาคัญในการประชุมดังนี ้
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานในบริษัทย่อย
2. การเตรียมความพร้อมในการคงอัตราส่วนเงินกองทุนให้เพียงพอ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. การติดตามความคืบหน้าแผนการกระจายการถือหุน้ รายย่อย และแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท อินทรประกันภัย
จากัด (มหาชน)
4. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ระบบ
ควบคุมภายในและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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